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1/2020. (III.16.) számú polgármesteri határozat 

a koronavírus elleni helyi védekezés szabályairól 

 

 

Csendes Péter Cserépfalu polgármestere, a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének 

megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési, szabályok helyi érvényesítése 

érdekében az alábbi intézkedések, szabályok betartását írom elő és az alábbi ajánlások betartását javaslom: 

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 szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2.§-ban foglalt felhatalmazás alapján, polgármesteri hatáskörben, 2020. 

március 17. napjától a Cserépfalui Napközi-otthonos Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) esetében – visszavonásig - az óvodai 

nevelésben  

rendkívüli szünetet rendelek el. 

A rendkívüli szünet idejére az Óvoda – a 03.16-ai napon elvégzett felmérés eredményének függvényében – felügyeletet biztosít. A 

rendkívüli szünet idején az Óvodába járó gyermekek részére továbbra is megoldott lesz az eddig megszokott ellátás. 

Március 17-tól az Óvodába érkező gyermekeket szüleik csak az Óvoda ajtajáig kísérhetik és ott is vehetik vissza felügyeletüket. Az 

Óvoda csak és kizárólag egészséges gyermeket fogadhat be a felügyeletre Napközben megbetegedő gyermek esetében, a tünetek 

jelentkezésekor azonnal a gyermek elkülönítésre, a szülő értesítésre kerül.  

Az Óvoda épületében szigorúan csak és kizárólag az ott aktuálisan munkát végzők és az ellátottak tartózkodhatnak. Erről a szülők 

részletesebb hirdetményt láthatnak az Óvoda bejárati ajtaján és a település honlapján. 

Korlátozom a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal épületébe való tartózkodást. 

 Az ügyintézést elsősorban az online felületre, e-mailre vagy a telefonos ügyintézésre (49/423-132) korlátozzuk.  

 

A védőnői szolgálat működése –visszavonásig-szünetel.  

Védőnő elérhetősége: Mizserné Nagy Henrietta Katalin 30/423-5412 

 

A Fitness-terem működése  –visszavonásig- szünetel. 

 

A Bükkalja Látogató-központ Subalyuk Múzeum részének látogathatósága-visszavonásig-szünetel. 

 

Egyedül élő, idős lakosok az ellátásukhoz, személyes ügyeik intézéséhez az alábbi telefonszámon kérhetik az Önkormányzat 

segítségét:  49/423-132 

 

 

 

 

 

 

A lakosság felé az alábbi ajánlások betartását javaslom: 

Az iskolai digitális oktatás és az óvodai rendkívüli szünet idején a családok maradjanak udvaraikon belül. 

A lehető legtöbbet tartózkodjunk a szabad levegőn (udvaron belül) és gyakran szellőztessük otthonainkat. 

Gyermekeinket ne bízzuk az egyébként a koronavírustól legveszélyeztetettebb idősebb rokonainkra, barátainkra. 

Az iskolai felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást a tankerület által szabályozottaknak megfelelően, a tagintézmény vezetője nyújt. 

 

Cserépfalu, 2020. 03. 16.  

  

               Csendes Péter 

                  polgármester 
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