
Tisztelt Alattyáni Lakosok! 

2020. március 16-án Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  kiegészülve 

az intézmények vezetőivel, egészségügyi dolgozókkal – az  alábbi intézkedésekről döntött: 

- Az iskolák bezárásával párhuzamosan 2020. március 17-étől (keddtől) az Alattyáni 
Óvoda bezár, gyermeket nem fogad. A kormány ajánlása szerint ne a veszélyeztetett 

korú nagyszülő felügyeletére bízzák gyermekeiket! 

- Az iskolai és óvodai étkezést igény szerint továbbra is teljesítjük. 2020. március 

17-étől (keddtől) az étkezés minden, azt igénylő (fizetős és nem  fizetős) gyermek 

számára, a közétkeztető cég által biztosított edényzetben, személyes elvitellel az 

iskolakonyháról 11.30 és 13.00 óra között. Az ebéd kiosztásakor jelenlévő 

óvónő/dajka felé a szülőnek jeleznie kell, hogy igényt tartanak-e az ebédre. 

Amennyiben a szülő három napon át nem jelenik meg az ebédért és nem is 

nyilatkozik, azt úgy tekintjük, hogy nem kívánja igénybe venni az étkezést, részére az 

ebédet tovább nem biztosítjuk!  

- 2020. március 16-tól az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház közösségi 

célú használatát felfüggesztettük, a ház bizonytalan ideig zárva tart, az oda tervezett 

rendezvények, szakkörök, programok elmaradnak.  

- A Polgármesteri Hivatal csak sürgős esetben fogad ügyfelet, a kapcsolattartás 

telefonon (57/561-011), emailen (ph@alattyan.hu), vagy postán történik.  

- A gyermekjóléti szolgálat munkatársa hétfői és pénteki napokon 8,00 – 12,00 óra 

között tart ügyfélfogadást, sürgős esetben. 

- Az Idősek Klubja a nappali ellátást felfüggesztette, a klub tagjai az intézményt nem 

látogathatják. Segítség kérése esetén a 20/928-3080 telefonszám hívható.  

- Kérjük, hogy az orvosi rendelőt is csak a legindokoltabb esetben keressék fel 

személyesen, kerüljék az egészségügyi alkalmazottakkal való személyes érintkezést.  

Elhelyezünk egy zárt dobozt a rendelő bejáratánál, amelybe kérjük dobják bele a 
névvel, TAJ-számmal és a gyógyszerek nevével ellátott lapot, amely alapján a 

receptek kiállítása megtörténik és azokat másnap eljuttatjuk az érintettekhez. A 

rendelő telefonon, az 57/561-025-ös számon elérhető. A rendelési idő egyébként 

változatlan marad.  

- A fogorvos csak sürgős esetet lát el, az azonnali beavatkozást nem igénylő 

kezeléseiket kérjük halasszák el. 

- A védőnővel való kapcsolattartás telefonon történő egyeztetést követően valósulhat 

meg. Elérhető az alábbi számokon: 57/461-266 és a 20/317-6729 

- Aki a koronavírus tüneteire gyanakszik, az maradjon otthon, ne menjen közösségbe, és 

telefonon kérjen háziorvosától segítséget! Veszélyeztetett betegnek számítanak a 65 év 

felettiek és a krónikus alapbetegségben (pld. magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- 

és érrendszeri, krónikus légúti megbetegedés) szenvedők.  

- Kérjük a 65 év felettieket, maradjanak otthon és segítség kérés esetén hívják a 
20/928-3080 telefonszámot! 



Alattyánon nincs regisztrált koronavírusos beteg,  házi karanténban sincs senki, meghozott 

intézkedéseink a megelőzést és a biztonságot szolgálják. A vírus terjedését legjobban azzal 

akadályozhatjuk, ha otthon maradunk, minél kevesebb időt töltünk mások társaságában.  

Kérem kísérjék figyelemmel a híradásokat, mert a helyzet napról napra változhat! Hiteles 

információt a központi döntésekről a www.kormany.hu, a www.nnk.gov.hu illetve a 

www.koronavirus.gov.hu oldalakról kaphatnak.  

Ugyanakkor a közösségünket érintő helyi döntésekről igyekszünk folyamatosan tájékoztatni a 

Tisztelt Lakosságot! 

 

        Huszár Arnold 
          polgármester 


