
 
 

Tisztelt Kartali Lakosok! 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. i-ában döntött arról, hogy a bölcsődei, 

valamint az óvodai ellátást végző intézmény esetében az elhelyezés szerinti polgármester rendkívüli 

szünetet rendelhet el. 

Fenti javaslat alapján úgy határoztam, hogy további kormányzati intézkedés elrendeléséig  

az óvoda és a bölcsőde a nyári nyitva tartás szabályai szerint működik. 

Felhívjuk figyelmüket és kérjük együttműködésüket abban, hogy az ügyelet lehetőségével csak 

rendkívül indokolt esetben éljenek, azaz a gyermekeket csak és kizárólag abban az esetben tudjuk 

fogadni az intézményekben, amennyiben: 

 a gyermek egészséges, tünetmentes, 

 a gyermek családtagjai nem jártak külföldön, fertőzött területen az elmúlt két hétben, 

 a gyermek felügyeletét a szülők munkavégzése miatt más módon nem tudják megoldani, illetve 

 a gyermek felügyeletét csak a fokozottan veszélyeztetett nagyszülői közreműködéssel tudnák 

megoldani. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az óvoda és bölcsőde épületébe szülő nem léphet be, a gyermekeket 

a bejáratnál az intézményi dolgozók veszik át és adják át távozáskor. 

Az általános iskola a kormányzati intézkedéseknek megfelelően digitális oktatás keretében látja el a 

feladatát. 



A védőnői szolgáltatás igénybevétele továbbra is időpont egyeztetés alapján történik, kérjük, hogy a 

fogadó helyiségekben egyszerre csak 1 szülő tartózkodjon gyermekével, a többiek az udvaron 

várakozzanak. 

 

 

A védőnői ellátással kapcsolatosan központi állásfoglalás várható, amely fentieket módosíthatja. 

A sportcsarnok, művelődési ház, könyvtár további intézkedésig 2020. 03. 16-tól zárva tart. 

Az önkormányzati étkeztetést továbbra is biztosítjuk. 

A hivatal fokozott járványügyi intézkedések mellett változatlanul működik. 

Kérem, tartsák be a higiéniai előírásokat, ajánlásokat, kéréseket. 

Ne menjenek tömegbe és gyermekeiket se engedjék! 

A megbetegedések függvényében további szigorításokra kell felkészülnünk, melyekről haladéktalanul 

tájékoztatom Önöket. 

Fenti intézkedéseket kimondottan a lakosság érdekében vezetem be, az emberi életet mindenekelőtt 

előtérbe helyezve, amely mindenkitől megköveteli a felelősségteljes magatartást. 

Vigyázzanak magukra és egymásra, jó egészséget kívánva, üdvözlettel: 

 

Oláh Klára Mária 

polgármester 

 


