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TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN BEVEZETETT
INTÉZKEDÉSEKRŐL
Tisztelt Bogácsi Lakosok!
A koronavírussal kapcsolatosan megtett Kormány általi intézkedésekhez kapcsolódóan
Bogács Község Önkormányzata a településen működő intézmények vezetőivel, háziorvossal és
a Bogácsi Thermálfürdő Kft. ügyvezetőjével történt egyeztetést követően 2020. március 16.
napjától az alább részletezett intézkedéseket vezeti be.

Bogácsi Bagolyvár Óvoda
Fenntartói döntés értelmében intézményünk 2020. március 17-től határozatlan ideig ZÁRVA tart.
Amennyiben a szülők az óvodáskorú gyerekek étkeztetéséről nem tudnak gondoskodni, akkor
kérem, hogy az intézményvezetőnél ezt jelezzék a 49/534-063-as telefonszámon.

Bogácsi Polgármesteri Hivatal:
A Bogácsi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Kérjük,
hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus ügyintézés, illetve a telefonos ügyintézés
mellett döntsenek.
Az E-önkormányzati portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára
biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül
küldhetik be a kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott
bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetéket a
kiválasztott önkormányzatnál.
A portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/ címen érhető el, használata külön regisztrációt nem igényel.
Első bejelentkezéskor a KAÜ azonosítás (az ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány,
telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadása után használható.
Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató menüpontban részletes leírás olvasható

Telefonos ügyintézés esetén a következő telefonszámon állunk rendelkezésre 49/534-400, illetve
elektronikus úton a titkarsag@bogacs.t-online.hu, vagy ugyfelszolgalat@bogacs.t-online.hu
címeken vagyunk elérhetőek.
A papír alapú kérelmek benyújtására kérjük, használják a hivatal ajtajában lévő postaládát!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hivatal épületében csak az ott dolgozók tartózkodhatnak.

Bükkalja Általános Iskola
A 3/2020. (III.14.) EMMI határozat szerint 2020. március 16-tól életbe lép az általános iskolát
érintően is a rendkívüli veszélyhelyzetnek megfelelő tanórán kívüli, intézményi digitális
munkarend. A helyi munkarendet a fenntartó Mezőkövesdi Tankerületi Központ irányítása szerint
szervezzük meg az intézményben.
Kérem a szülőket, hogy az otthon tartózkodó gyermekeik felügyeletéről az aktuális rendkívüli
veszélyhelyzet előírásait betartva gondoskodjanak otthonukban!
Az iskolaudvaron nem tartózkodhatnak se tanulók, sem idegenek.
A tanulók otthoni tanulásának segítésére, ellenőrzésére - a rendkívüli helyzetre tekintettel - kérjük,
hogy szánjanak mindennap kellő időt! A pedagógusok által kért módon és határidőre segítsék a
gyerekek tanulmányi előrehaladását.
A KRÉTA napló és az iskolai honlapon közzétett intézményi információkat tekintsék mindenkor
érvényesnek! Részletes információért kérjük hívják az iskola telefonszámát: 49/534-012.

Étkeztetés – a Központi Konyha működése:
A konyha továbbra is biztosítja az ebédet a szociális étkezésben részesülőknek, és a vendégétkezők
részére.
2020. március 16-tól a szociális étkezés és a vendégétkezés szabályai a következők:
•

Az ebéd konyháról való elvitelére az igénybevevők által semmilyen körülmények között
nincs lehetőség.

•

A főzőkonyha területére belépni TILOS! Az épületben csak az ott dolgozók
tartózkodhatnak.

•

Amíg a járványügyi helyzet fennáll, addig a szociális és vendégétkezést az
igénybevevőknek kiszállítással oldja meg a fenntartó, az általa biztosított egyszer
használatos edényben. A kiszállításért nem kell külön fizetni az igénylőknek.

•

Az ebéd szállítása 11-13 óra között történik.

Gyermekétkeztetés:
A veszélyhelyzet ideje alatt a gyermekétkeztetést a központi konyha csak azoknak a gyerekeknek
tudja biztosítani egyszeri meleg ebéd formájában, akinek otthon a szülő nem tudja megoldani az
ellátását. Ezt kérjük, jelezzék az önkormányzat telefonszámán: 49/534-400.

Orvosi Rendelő, Egészségügyi alapellátás
A háziorvosi rendelés csak rendkívüli súlyos esetben, életveszély elhárítása esetén vehető
személyesen igénybe. A rendelőben egy időben csak egy beteg tartózkodhat, a többieknek a
szabadban kell várakozni.
Minden szakrendelés (vérvétel, belgyógyászat, fizikoterápia) szünetel határozatlan ideig.
HA FELMERÜL A KORONAVÍRUS FERTŐZÉS GYANÚJA, KÉRJÜK SEMMI ESETRE
NE JÖJJÖNEK A RENDELŐBE, hanem telefonáljanak, a szükséges intézkedéseket meg
fogjuk tenni!
Fogászat csak ügyeleti rendszerben, sürgős esetben (foghúzás) működik.
Fogászati ügyeletet tart:
kedd délután 13-16 óra között Dr. Csörgő Szibilla Tard Béke tér 1.;
csütörtök délelőtt 9-11 óra között Dr. Roszkos László Mezőkövesd, Gróf Zichy J. út 10/A. címen
Az egészségügyi dolgozók egészségének védelme mindannyiunk alapvető érdeke, ha azt
akarjuk, hogy a bajban segíteni tudjanak. Kérem, hogy az intézkedéseket valamennyien
tartsuk be!

Idősek segítése:
Fokozottan figyelnünk kell az idősekre, a 65 éven felüliek a legveszélyeztetettebbek. Az idősek
lehetőleg tartózkodjanak otthon, az emberekkel történő kontaktust szorítsák minimálisra. Ne
menjenek közösségbe, ne menjenek például vásárolni.
Ehhez kapcsolódóan kérjük a hozzátartozókat, hogy elsősorban ők segítsék az érintett személyt a
mindennapokban.

Amennyiben az érintett személynek nincs közvetlen segítsége, a bevásárlást, a szükséges
gyógyszerek beszerzését nem tudja megoldani, úgy az önkormányzat segítséget nyújt részére.
Kérjük, hogy amennyiben erre irányuló kérésük van, azt az alábbi telefonszámon az önkormányzati
hivatal nyitvatartási idejében jelezzék: 06 49/ 534-400

Rendezvények, közösségi terek:
Bogács Község Önkormányzata és a településen működő intézmények, civil szervezetek a
veszélyhelyzet megszűnéséig nem tartanak rendezvényeket.
A kiskorúak közterületen való csoportos tartózkodását a polgárőrség, közterület felügyelet
ellenőrizni fogja!
A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő határozatlan ideig zárva tart.
A járványügyi helyzet miatt kérjük a vendéglátóhelyek üzemeltetőit, hogy felelősséggel döntsenek
a működés tekintetében. Kérjük a szállásadókat, hogy függesszék fel tevékenységüket a
veszélyhelyzet idején.

JELEN INTÉZKEDÉSEK VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK!
A továbbiakban az önkormányzat a www.bogacs.hu oldalán, a facebook oldalán tájékoztatók,
közlemények közzétételével, kifüggesztéssel, valamint a tájékoztatók házhoz történő juttatásával
segíti elő a lakosok hiteles tájékoztatását.
Kérjük, kerüljék a nem hivatalos és hamis információk továbbítását. Higgadtan kezeljék a
koronavírus terjedésével kialakult fokozott társadalmi érzékenységet, továbbá mellőzzék a
pánikkeltést.
A koronavírussal kapcsolatban a www.koronavirus.gov.hu oldalon hiteles és naprakész
információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről
a panaszok esetén.
MIDENKIT KÉRÜNK A FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉSRE ÉS A SZABÁLYOK
BETARTÁSÁRA!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!!!!!
Bogács, 2020. március 17.
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