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2020. március 11-én a kormány veszélyhelyzetet és rendkívüli intézkedéseket rendelt el a COVID-19 koronavírus
okozta megbetegedés elterjedésének megakadályozása érdekében. Sok helyről sokféle információt tudunk szerezni,
nem egyszerű kiszűrni azt, hogy melyek a valós, s melyek az alaptalan információk. A rendkívüli veszélyhelyzet
elrendelése számunkra szokatlan intézkedés, és talán sokan megijedünk ettől, vagy talán túlzónak találjuk. A
központi intézkedések hivatottak arra, hogy összehangolt, egységes eljárások kerüljenek elrendelésre, s
így talán megelőzhető egy nagyon gyorsan kicsúcsosodó, az orvosokat, kórházakat egyszerre terhelő
betegségjárvány elterjedése.
Az önkormányzatnak egy központi veszélyhelyzet elrendelésekor kiemelt feladatai vannak, melynek természetesen
Péteri Község Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak tisztségviselői is eleget tesznek. Sajnos egy
közösséget, országot érintő veszélyhelyzet esetén meg kell hoznunk nehéz döntéseket, melyeket mi sem örömmel
teszünk meg, azonban célunk elsősorban lakosaink védelme. A művelődési ház márciusi rendezvényeit nem
fogjuk megtartani (áprilisban és májusban az épület fejlesztése miatt eleve zárva tartást terveztünk), s
kértük a civil szerveződéseket, hogy ne tartsanak csoportos rendezvényeket.
Az óvoda ügyeleti rendszerrel, kiscsoport működtetésével áll csak rendelkezésre. Köszönjük az ovis szülőknek,
hogy megértően elfogadták a bezárás tényét és otthon tartják gyermekeiket az elkövetkező időszakban.
Az óvodával kapcsolatos információkkal Bakos Tünde óvodavezetőt keressék!
Az általános iskola átmeneti időre digitális oktatásra áll át. A gyermekeknek kell tanulniuk (nem
iskolaszünet van!), az iskola tudásátadási kötelezettsége megmaradt, azonban az épületbe nem lehet
belépni (még az ebéd átvételére sem). Kérjük, a gyermekeiket ellenőrizetten tartsák otthon, ne
bandázzanak az utcán! Az általános iskola vezetősége minden tanulónak és szülőnek megküldi a szükséges
információkat, már a hétvégén minden szülővel felvették a kapcsolatot és megkezdődött a digitális oktatás
előkészítése. Kérjük, hogy az osztályfőnökökön keresztül és a http://www.pittner-peteri.sulinet.hu/ oldalon
tájékozódjanak és legyenek türelemmel az új oktatási formára történő átállásban!
Ha Ön vagy egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy fertőzött területen járt, vagy Ön akár itt
Magyarországon fertőzött személlyel érintkezett és a koronavírus tünetei jelentkeznek, akkor fontos, hogy
maradjon otthon, ne menjen közösségbe. Kérjük, hogy személyesen NE menjen el a rendelőbe, hanem telefonon
hívja fel háziorvosát (Dr. Berényi Zoltán telefonszáma: 06-29/314-045) vagy az orvosi ügyeletet (06-29/999-200)!
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a megszokott rend szerint folytatják a munkát. A személyes ügyfélfogadás
azonban a veszélyhelyzet fennállásának idején kizárólag anyakönyvi ügyekben lesz lehetséges (előzetes
bejelentkezés szükséges). Az ügyintézés elektronikusan, hivatali kapun és telefonon keresztül történik. A
Polgármesteri Hivatal elérhetőségei az alábbiak: 06-29/314-069, 06-29/314-070, peteri@peteri.hu.
Köszönjük az eddig tapasztalt megértést és tudomásulvételt, továbbra is számítunk a péteriek bizalmára, megértő
elfogadására és együttműködésére! Kérjük, hogy Péterit érintő kérdéseiket a peteri@peteri.hu mail címen és az ismert
hivatali telefonszámokon tegyék fel.
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!
Petőné Vizi Valéria
polgármester
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Hamarosan újranyit a gyógyszertár
A péteri fiókpatikát működtető Monovit Bt. tájékoztatása szerint a Gyógyszertár működési engedélyéhez szükséges
hatósági eljárások folyamatban vannak. A fiókpatika nyitásához szükséges összes dokumentum várhatóan
március 18-án áll majd a rendelkezésükre, így bízunk benne, hogy ettől a naptól kezdve Dr. Berényi Zoltán
háziorvos rendelési idejéhez igazodva kinyithat majd az új gyógyszertár. Kérjük, továbbra is figyeljék a
gyógyszertár ajtaján és Péteri község facebook oldalán, illetve a www.peteri.hu honlapon megjelenő információkat.

Fogjunk össze idős lakótársainkért
A koronavírus terjedésének csökkentése érdekében fontos, hogy elszigetelten éljünk a következő hetekben.
Várhatóan ez a kérés sok idős esetében nehezen oldható meg, hiszen előfordulhat, hogy valaki messze él rokonaitól,
s a szomszédaival sem tartja a kapcsolatot.
Lakossági kezdeményezéshez csatlakozva összefogásra hívjuk lakóinkat! Kérjük, hogy amennyiben van
olyan péteri lakosunk, aki szívesen segít azon idős lakosaink számára történő bevásárlásban, akiknek
fontos most, hogy ne menjenek közösségbe, ne menjenek boltokba, gyógyszertárba, vásárolni,
jelentkezzen a 06-20/290-8209-es telefonszámon. Fogjunk össze és segítsük idős lakosainkat, segítsük
őket a járvány okozta betegségek megelőzésében!
Azt kérjük fiatal lakosainktól, hogy figyeljenek környezetükre! A fenti önkéntes akcióval egyidejűleg amennyiben
ismernek olyan időst a faluban, aki saját maga jár a boltba az élelmiszerért, esetleg a szomszéd települések
valamelyikén vásárol, tömegközlekedéssel utazik ezért, hívják fel, beszéljenek vele a kapuban, s ha lehetőségük van
rá, akkor ajánlják fel a segítségüket. Fontos, hogy a legjobb szándékunk mellett körültekintően, a felhívásoknak
megfelelően segítsünk, de úgy, hogy közben korlátozzuk a személyes kontaktusokat.
Kérjük minden péteri lakótársunkat, hogy amennyiben tudomásuk van olyan személyről, személyekről, akik idősek
és nem tudják megoldani a mindennapi létfenntartásukat, mert nincs a közelükben segítség, akkor értesítsék
munkatársunkat a 06-20/290-8209-es telefonszámon.

Felhívás idős lakótársaink és hozzátartozóik részére
A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért arra kérjük
őket, hogy fogadjanak meg néhány fontos tanácsot, amivel jelentősen csökkenthető
a fertőzés veszélye.
- Kérjük, maradjanak otthon! Amennyiben mindenképpen elintézendő
feladatuk van, akkor kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak,
különösen a zárt tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint
a tömegközlekedést!
- Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög,
tüsszög, lázas!
- Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!
- Kerüljék a puszit, az ölelést, és a kézfogást!
- Szellőztessenek gyakran!
- Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket!
- Ha tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne
személyesen menjenek a házi orvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat!
Fontos, hogy a családtagok is most jobban figyeljenek az idős hozzátartozóikra! Ha
pl. valamely családtag (unoka, gyerek) a közelmúltban külföldi fertőzött területen
járt vagy előfordulhat, hogy valaki olyannal érintkezett, aki fertőzött, most
lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb szüleivel, nagyszüleivel!
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az idősekre!
forrás: koronavirus.gov.hu

