Tisztelt Szendrőiek!
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 15. napján megtartott
rendkívüli testületi és vezetői ülésén a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az alábbi
intézkedéseket hozta:
AZ INTÉZMÉNYEK NYITVA TARTÁSÁRÓL:
2020. március 16-tól a szendrői református és római katolikus óvodák – a fenntartókkal
egyeztetett módon - csökkentett kapacitással üzemelnek, az intézmények kizárólag azokat a
gyermekeket fogadják, ahol a családban a szülők mindketten dolgoznak. Ezen felül feltétel
még, hogy az intézmény – a házirendnek megfelelően – csak a fertőző betegségben nem
szenvedő gyermekeket fogadja! Kérjük csak egészséges gyermeket vigyenek óvodába!
Városunkban a bölcsödei ellátás SZÜNETEL!
A Kormány döntése értelmében 2020. március 16. napjától az általános és középiskolák
bezárnak.
A Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola vezetősége kéri a szülőket, hogy az
elektronikus tananyagok eljutatásához adják meg saját elektronikus elérhetőségüket a 48/461378-as telefonszámon vagy az altiskszendro@gmail.com email címen!
2020. március 16-tól a Szociális Szolgáltató Központ intézményeiben minden szervezett
program és foglalkozás, valamint az idősek klubja szünetel. A házi gondozás folyamatosan
működik.
Kérjük azokat az időskorú lakosainkat, akik az intézmény szolgáltatásait jelenleg nem veszik
igénybe, de a veszélyhelyzet miatt segítségre szorulnak (bevásárlás, gyógyszer íratás, kiváltás,
stb.) az 560-566-os és a 460-394-es telefonszámon jelezzék az intézménynek.
A család és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadása szünetel, ez a korlátozás nem érinti a
krízishelyzetnek minősülő eseteket.
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár, valamint a kiállítóhelyek további
intézkedésig
zárva
tartanak.
Az
intézmény
elektronikus
elérhetősége:
kozmuvelodes@szendro.hu., telefon: 48/460-395.
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás további
intézkedésig szünetel. Az ügyfelek bejelentéseiket és kérelmeiket elektronikus és postai úton,
távbeszélőn valamint írásban a hivatal bejáratánál elhelyezett beadványgyűjtő urna segítségével
nyújthatják be a hivatalhoz. A hivatal elérhetőségei: cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 1. email:
titkarsag@szendro.hu, tel: +36-48/560-506,
Az anyakönyvvezető haláleset anyakönyvezése esetén folyamatosan elérhető a 48/560-506115. melléken és személyesen.

A GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRŐL:
Azok a gyermekek, akik továbbra is részt vehetnek és részt is vesznek az óvodai ellátásban az
intézményekben részesülnek étkeztetésben.
Azok a 2H-s és 3H-s óvodás gyermekek, akik nem járnak az óvodába, továbbá a 2H-s és
3H-s általános iskoláskorú gyermekek naponta egyszeri meleg étkeztetésben részesülnek.
Az ételt a szünidei gyermekétkeztetéssel megegyezően a Borovszki úti telephelyen és a
Táncsics úti Roma Közösségi Házban lehet átvenni minden munkanap 11.00 és 12.30 óra
között.
A Népkonyhai szolgáltatást ez az intézkedés nem érinti!
Az orvosi rendelők rendelése változatlan, de ott is kérjük a fegyelmezett és felelős magatartást
A várótermekbe csak a ténylegesen orvosi ellátásra várók tartózkodjanak!
A közfoglalkoztatás munkarendje nem változik!
Azon dolgozók akik az elmúlt napokban külföldről hazatérő családtagot, rokont , barátot
fogadtak, kötelességük jelenteni a közvetlen felettesüknek, hiszen jelenlétükkel veszélyeztetik
az adott közösséget.
A Képviselő-testület a döntés előtt gondosan mérlegelte a fennálló helyzetet. Nyilván sokan
lesznek, akiket a döntések egyik vagy másik része negatívan érint, esetleg túlzónak tartják
azokat. Mégis megkérek mindenkit, hogy fegyelmezetten fogadja ez esetleges
kellemetlenségeket, hiszen az intézkedéseknek csak akkor van értelmük, ha az egész közösség
részt vesz a végrehajtásukban!
Kérünk mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát. Tájékozódásuk során a hivatalos
kormányzati portálok információit kövessék és feleslegesen ne keltsenek pánikot.
Kérjük a város lakóit, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel fokozottabban figyeljünk
egymásra, szomszédainkra és különösen a veszélyeztetett idősekre. Segítsük egymást, ne a
külső szervektől várjuk a megoldást!
KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY EZT A KÖZLEMÉNYT A VÁROS LAKÓI
KÖRÉBEN LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN - A KÖZÖSSÉGI
MÉDIÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL TERJESSZÉK!
Szendrő, 2020. március 15.
Hudák József sk.
alpolgármester

