
 

   

 

 

Polgármesteri hírek 
. 

Hivatali hírek 
. 

Gyógyszerek kiváltása 
. 

II. sz. Háziorvosi praxis 
tájékoztatója 

. 
Háziorvosi ajánlás 

. 
A fertőtlenítő kézmosás menete 

. 
Oktatás 

Digitális távoktatás az iskolában 
Óvodai helyzetkép március idusán 

. 
A Védőnői Szolgálat közleménye 

. 
12 pont a COVID19 ellen 

. 
Hogyan óvja meg szüleit, 

nagyszüleit? 
. 

Útmutató a szájmaszk 
használatához 

. 
Helyes köhögés 

. 
Hogyan kerékpározz vészhelyzet 

idején? 
. 

Koronavírus tudnivalók 

Levélcím 
 

Sükösdi Napló 
szerkesztősége 

Sükösd Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala 

 
6346 Sükösd, 

Dózsa György út 201. 
 

Tel/Fax 
+36/79 563-022 

 
E-mail 

naplosukosdi@gmail.com 
ISSN 2063-319X 

 2020. év – KÜLÖNSZÁM 

   

 Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa                                      

Tisztelt Olvasó! 

Kedves Lakosság! 

Ahogy Önök előtt is ismere-
tes, Magyarország kormánya 
március 11-én rendkívüli jog-
rendet, vészhelyzetet hirdetett 
az ország egész területére a 
koronavírus-járvány miatt. Az 
intézkedés hatásait természe-
tesen településünkön is érzé-
keljük, a folyamatosan szapo-
rodó korlátozásokra vonatko-
zó utasításokat végrehajtjuk. 

Elsők között került sor az ok-
tatási intézményekben rend-
kívüli tanítási szünet elren-
delésére, digitális oktatásra 
való átrendeződésre, mely 
komoly szervező munkát igé-
nyel a pedagógusoktól, és 
szülőktől egyaránt. Köszönet 
mindannyiuknak az ebben 
való fegyelmezett együttmű-
ködésért. 

A rendkívüli szünet elrendelé-
sével párhuzamosan az önkor-
mányzat megszervezte a gyer-
mekek étkeztetését. Mivel az 
utasításnak megfelelően a 
Napközi Konyha területére 
sem szabad belépni, így az 
ebédet, napközis ellátás esetén 
a tízórait, és az uzsonnát a 
konyha déli bejáratánál vehe-
tik át a diákok, vagy szüleik 
éthordóban, naponta 11.00 
és 13.00 óra között. Fontos, 
hogy a szabályokat betartva, 
mindig csak egy fő tartózkod-
jon az étel átvételére kialakí-
tott bejáróban. Ételt azoknak 
tudunk biztosítani, akik igé-
nyüket előzetesen jelezték az 
iskolaigazgatónak, és az óvo-
da vezetőjének. Nemcsak azok 
a gyerekek igényelhetik az 
ellátást, akik felügyeletet is 
kértek az intézményekben, 
hanem azok is, akik otthon 
tartózkodnak, de étkezési igé-
nyüket mindenképpen a 
fentiek szerint előre kell jelez-
ni.  A gyermekek ellátása 
mellett, a konyháról folyama-
tos a szociális étkezők, az 
idősek otthona lakóinak, vala-

mint az ételfutár szolgáltatást 
igénybe vevőknek az étkezte-
tése. Köszönet a konyha dol-
gozóinak a különös összehan-
golást igénylő munka pontos 
elvégzéséért. 

Következő lépésként kialakí-
tásra került a községben élő 
idősek ellátásának megszer-
vezése, akik a járvány legve-
szélyeztetettebb korosztályá-
nak minősülnek. Tájékoztató-
ban hívtuk/hívjuk fel az idő-
sek figyelmét, hogy ellátásuk-
ban kérhetik, és kérjék is az 
önkormányzat segítségét. Sü-
kösdön meghaladja az 500 főt 
a 70. életévüket betöltött lako-
sok száma. Közülük több mint 
60 fő az, aki úgy él egyedül, 
hogy a közvetlen környezeté-
ben nincsen közeli hozzátarto-
zója. Nekik az ellátás lehető-
ségéről névre szóló levelet 
küldtünk, és mindegyiküket, 
önkéntes segítők közremű-
ködésével személyesen is fel-
kerestük. 

Legtöbbjüknél a Cédrus Re-
formátus Egyesített Szociális 
Intézmény gondozónői, házi 
segítségnyújtást látnak el. 
Azonban többen kérték, és 
már igénybe is veszik az 
önkormányzat önkénteseinek 
segítségét, mely bevásárlásra, 
postai befizetésekre, gyógy-
szerek kiváltására ter jed ki. 
Nagyon fontos, hogy az idő-
sek a visszaélések, csalások 
elkerülése miatt, csak az 
önkormányzat által megbízott, 
és megfelelően igazolt szemé-
lyeknek engedje a feladatok 
ellátását. Továbbra is várjuk a 
segítséget kérő idősek jelent-
kezését a következő oldalakon 
megadott elérhetőségeken. 
Örvendetes az, hogy sokan 
jelezték az önkormányzat felé, 
hogy idős családtagjuk ellátá-
sa mellett, figyelnek idős 
szomszédjaikra, rokonaikra, 
barátaikra is. Köszönet ezért 
az összefogásért! 

Sükösdön jelenleg nincs tu-

domásunk fertőzött személy-
ről. Ez idáig egy személy 
esetében rendeltek el hatósági 
karantént, de nála sem állt 
fenn fertőzés, csupán olyan 
külföldi országból érkezett 
haza, mely fertőzéssel különö-
sen érintett. Egyéb külföldi 
országokból hazatérőknek is 
14 napos önkéntes házi karan-
tén javasolt, háziorvosával 
való telefonos egyeztetést 
követően. E területen is kérem 
a felelős magatartás gyakorlá-
sát! 

Köszönöm a szájmaszkok 
készítésben való önkéntes 
felajánlásokat. Az önkor-
mányzat minden háztartás 
számára eljuttat egy darab 
maszkot április 1-9 között. A 
maszk használatáról, fertőtle-
nítéséről szintén a következő 
oldalakon olvashatnak. 

A folyamatosan frissülő, hite-
les információk követéséhez, 
az alábbi linkek a leghaszno-
sabbak a koronavírussal kap-
csolatban: 

https://koronavirus.gov.hu 

https://www.nnk.gov.hu/
koronavirus 

Tamás Márta 
polgármester 

A Sükösdi Polgármesteri 
Hivatal arra kéri ügyfeleit, 
hogy személyes ügyfélfoga-
dás helyett a telefonos, email
-es elérhetőségeket használ-
ják a koronavírus veszély-
helyzet fennállása alatt. 

Pénztári ügyintézés a pénz-
tári órákban folyamatosan 
működik, de kérjük, hogy a 
pénztár előtt egyszerre 2 
személy tartózkodjon csak 
megfelelő- legalább 2 méte-
res távolságot- tartva, és a 
bejárat előtt a szabadban 
várakozzon a többi ügyfél. 
Elérhetőségek:563-022, 
emailen: 

Polgármesteri hírek 

HIVATALI HÍREK 

https://koronavirus.gov.hu
https://www.nnk.gov.hu/koronavirus
https://www.nnk.gov.hu/koronavirus
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Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző (jegyzo@sukosd.hu) 

Lépi Enikő titkár sági ügyke-
zelő (titkarsag@sukosd.hu) 

Fleischerné Szudár Mónika – 
önkormányzati gazdálkodás 
(gazdalkodas2@sukosd.hu) 

Sipos Anett – könyvelés, anali-
tika (gazdalkodas@sukosd.hu) 

Melcherné Erdősi Erzsébet – 
könyvelés, banki átutalások 
(gazdalkodas4@sukosd.hu) 

Kiss Edit – tárgyi eszköz nyil-
vántartás 
(gazdalkodas3@sukosd.hu) 

Fűri Jánosné – helyi iparűzési 
adó, adó- értékbizonyítvány, 
adóigazolások 
(ado3@sukosd.hu) 

Halász Istvánné – pénztáros 
(penztar@sukosd.hu) és pénz-
beli és természetbeni szociális 
ellátások, katasztrófavédelem 
(szocialis@sukosd.hu) 

Makóné Földesi Lívia – ma-
gánszemélyek kommunális 
adója, idegen bevételek adók 
módjára történő végrehajtása, 
vagyoni igazolások, hatósági 
ügyintézés, koronavírus admi-
nisztráció 

(muszaki@sukosd.hu) 

Fehérné Dubecz Adrienn – 
gépjárműadó, víziközmű társu-
lati adminisztráció 
(ado@sukosd.hu) 

Regős Gáborné – munkaügyi 
ügyintézés 
(munkaugy@sukosd.hu) 

Rigó Éva – anyakönyvvezető, 
népesség-nyilvántartás, válasz-
tások, hatósági ügyintézés, 
gyermekvédelmi, mezőgazda-
sági ügyek 
(hatosagi@sukosd.hu) 

Hodován Judit – pályázati 
ügyintéző 

(sukosd.hodovanj@gmail.com) 

Kovácsné Ritter Magdolna – 
közfoglalkoztatási ügyintéző 
(sukosd.mritter@gmail.com) 

Igazgatási szünet 

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Sükösdi Polgármsteri 
Hivatal felújítási munkálatai 
miatt igazgatási szünet lesz, 
amikor ügyfeleket nem fogad a 
Hivatal. Időtar tama: 2020. 
április 8- 22-ig. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

mailto:jegyzo@sukosd.hu
mailto:titkarsag@sukosd.hu
mailto:gazdalkodas2@sukosd.hu
mailto:gazdalkodas@sukosd.hu
mailto:gazdalkodas4@sukosd.hu
mailto:gazdalkodas3@sukosd.hu
mailto:ado@sukosd.hu
mailto:penztar@sukosd.hu
mailto:szocialis@sukosd.hu
mailto:ado@sukosd.hu
mailto:munkaugy@sukosd.hu
mailto:hatosagi@sukosd.hu
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Tisztelt Időskorú 
Sükösdi Lakos! 

A koronavírus-fertőzés elleni 
védekezésért felelős operatív 
törzs az javasolja, a Kormány 
pedig a 46/2020. (III. 16.) 
Korm. rendeletében kimond-
ja, hogy a 70. életévüket betöl-
tött személyek a lakóhelyüket 
vagy tartózkodási helyüket ne 
hagyják el. 

„A célok és a teendők nem vál-
toztak. Világjárványról beszé-

lünk. Minden erőfeszítésünk 
arra irányul, hogy a betegség 
terjedését lassítsuk. Az emberi 
élet a legfontosabb. Új típusú 
vírusról van szó, a koronavírus 
másként viselkedik, ezért más 
típusú hozzáállást kíván min-
denkitől. A járvány veszélyei-
nek leginkább az idősek van-
nak kitéve.” 

Ha a 70. életévét betöltött sze-
mély a fentiekben foglalt ott-
hon tartózkodást vállalja, és 
erről az önkormányzatot tájé-

koztatja, az ellátásáról való 
gondoskodás a települési ön-
kormányzat polgármesterének 
feladata. 

Ezért kérem, hogy amennyiben 
szomszédságában, ismeretségi 
körében nincs olyan fiatalabb 
korú, aki Önnek a legszüksége-
sebb ügyek (orvos, gyógyszer-
tár, bolti bevásárlás, posta) in-
tézésébe besegítene, és ezért 
igényt tart segítségre, az aláb-
bi elérhetőségen jelezze mun-

katársamnak kérését, neve, 
címe, elérhetősége megadásá-
val, hogy a járvány idején, ellá-
tásában közreműködni tudjunk. 

Ellátás igénylésére való beje-
lentkezés: 79/563-022 (2. 
gomb 1. mellék, Makóné Föl-
desi Lívia) telefonszámon. 

Mindannyiunk közös érdeke, 
hogy a járvány időszakában 
felelősséggel gondolkodjunk, 
segítsük egymás életének, és 
egészségének megőrzését! 

Háziorvosi rendelés 
optimalizálása! 

II. sz. Háziorvosi praxis 
tájékoztatója 

A koronavírus-járvány (COVID
-19) miatt, egészségügyi vész-
helyzet került kihirdetésre Ma-
gyarországon is. Erre való te-
kintettel a háziorvosi rendelési 
rend ideiglenes megváltoztatá-
sára került sor a következők 
szerint: 

Orvos-beteg találkozás minima-
lizálása: betegek fogadása elő-
zetes telefonon történő időpont 
egyeztetéssel történik 

A váróteremben egyszerre 2-3 
embernél több nem tartózkod-
hat, ők is egymástól legalább 2 
méter távolságban 

Aki külföldről érkezett haza, 
vagy olyan személlyel érintke-
zett, aki a járványban érintett 
kiemelt területen volt, kérem, 
telefonon ezt jelezze nekünk!! 
Mindenképpen 2 hétig NE 
hagyja el a lakhelyét! 

Amennyiben a fent említett 
esetben felsőlégúti panaszok, 
magas láz, száraz kínzó köhö-
gés, nehézlégzés alakulna ki, 
azonnal hívjon minket!! 

Arra kérnénk mindenkit, hogy 
amennyiben a fent említett álla-
pot nem vonatkozik rá, de fel-
sőlégúti panaszai, vagy torokfá-
jása, köhögése, láza van, szin-
tén telefonon keressen fel ben-
nünket, NE JÖJJÖN BE a 
rendelőbe!! 

Az idős, 65 év feletti, a váran-
dós kismamák, illetve a króni-
kus betegségben szenvedő bete-
gek CSAK telefonon keresse-
nek bennünket. Ellátásuk tele-
fonos konzultációval, vagy 
előre megbeszélt időpontban 
történik. Ezzel minimálisra 
csökkentve a beteg-beteg talál-
kozás lehetőségét. Súlyos moz-
gásában korlátozott, vagy ágy-
ban fekvő beteg esetén termé-
szetesen otthonában történik a 
betegvizsgálat.  

RECEPT felírás személyesen 
NEM TÖRTÉNIK! Amennyi-

ben szükség van gyógyszerre a 
következő a teendője: összeírja 
milyen gyógyszer szükséges, a 
listát telefonon (Telefon szám: 
06/79-363-136) elmondja. Le-
gyenek türelmesek, ha foglalt 
hívjon bennünket újra. Ezt kö-
vetően az asszisztens ezeket 
elektronikus úton kiírja Önnek. 
Papír alapú receptet NEM 
ÍRUNK, ezért hozzánk NEM 
kell bejönnie. A gyógyszereit 
az ÖN TAJ számával bármely 
családtagja, barátja, szomszédja 
stb. átveheti saját személyét 
igazoló okmányinak felmutatá-
sával a gyógyszertárban. FON-
TOS: kiváltás amennyiben az 
adott napi teendők engedik 
azon a napon 11 órától, vagy a 
következő munkanapon lesz 
lehetséges. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy a felírási rend nem 
változott meg!! Továbbra is 
maximálisan két havi mennyi-
séget írunk! Csak akkor áll mó-
dunkban ezt megtenni, ameny-
nyiben a mi rendszerünkben 
látott gyógyszer ellátottsági idő 
hamarosan lejár vagy már le-
járt. Tehát ha önnek már csak 
egy hétre való gyógyszere van. 
A jelenlegi rendelkezések alap-
ján sem írhatunk fel ennél több 
havi gyógyszer mennyiséget! 

A járványügyi vészhelyzetre 
való tekintettel a kórházi szak-
rendelések SZÜNETELNEK, 
betegeket nem fogadnak! Emi-
att a gyógyszer javaslatokért 
most NEM kell bemenni, auto-
matikusan meghosszabbodik az 
érvényességük. 

A régebb óta fennálló betegsé-
gek kivizsgálása, NEM SÜR-
GŐS kezelések felvétele NEM 
kivitelezhető! 

Szakorvosi ellátás csak akut 
sürgős esetben lehetséges. 
Azonban, ha Önnek egészségi 
állapotában változás következ-
ne be, vagy betegségével kap-
csolatban FONTOS kérdése 
merülne fel, szakorvosát TELE-
FONON felkeresheti.  

Jogosítványok érvényessége is 
meghosszabbodik, emiatt nem 

kell most orvosi vizsgálaton 
megjelenni. Azonban a vész-
helyzet lejárta után mindenki 
azt köteles a lehető legrövidebb 
időn belül bepótolni. 

A kialakult helyzet az eddig 
megszokott életünket teljesen 
megváltoztatta. Ez mindany-
nyiunk számára igen nehéz, 
sok türelmet, változtatást, 
fegyelmet, kitartást követel 
tőlünk, és új kihívások elé 
állít bennünket. Fontos, hogy 
a jelenleg érvényben lévő új 
egészségügyi szabályok pontos 
betartásával tudunk csak gátat 
szabni a fertőzés terjedésének. 
Ezért tisztelettel kérek minden-
kit ezek betartására! Aki teheti 
maradjon otthon, és a jár-
vány miatt kiemelten veszé-
lyeztettet beteg és idősebb 
embertársait is erre buzdítsa. 
Egyedül senki nem tehet sem-
mit! Csak együtt, egymásért 
cselekedve tudunk ezen miha-
marabb átlendülni. Egy ember 
nem tud mindenkinek segíteni, 
de mindenki tud egy valakinek! 

Tudom mindenkiben sok a féle-
lem, aggódunk a holnapért, a 
megélhetésünkért, a saját és a 
hozzánk közel álló emberek 
egészségéért az országunk jö-
vőjéért, de a reményt soha ne 
adjuk fel! Győzni fogunk!! 

Még nincs késő! 

 A legnagyobb vész idején se 
feledjük egy igen fontos és szép 
keresztény ünnep közeleg: 
HÚSVÉT! Jézus is legyőzte a 
halált, értünk áldozva önmagát! 
Az Ő Szeretetében és kegyel-
mében gazdag Áldott Húsvétot 
Kívánok Mindenkinek! 

Dr. Magyar Éva 
háziorvos 

Tisztelt Betegeink! 

Kérjük, segítsék mindnyájunk 
egészségének megőrzését azzal, 
hogy a többi várakozó betegtől 
is megfelelő távolságot tarta-
nak. 

Ha idős hozzátartozójának vagy 
szomszédjának szeretnének 
segíteni a gyógyszereik kiváltá-
sában, írják le hozzátartozójuk 
TAJ számát és hozzák ma-
gukkal a gyógyszertár-
ba! Beszéljék meg előzetesen, 
hogy éppen melyik gyógyszer-
re van szüksége. Legyen önök-
nél saját golyóstoll, saját iga-
zolvány! 

Köszönjük az együttműködésü-
ket! 

dr. Szalai Ádám gyógyszerész 
és a ,,Borostyán” Gyógyszer-
tár munkatársai 

Háziorvosi ajánlás 

A COVID-19, vagyis ismertebb 
nevén, a koronavírus járvány 
idején az EMMI minisztérium 
kiadványainak megismerésére 
hívjuk fel a figyelmet! A meg-
előzés és a higiénés szabályok 
betartása a legfontosabb. Gon-
doskodjunk testünk jó kondíci-
ójáról, melynek tavasz elején 
mindig kiemelt szerepe van, a 
mai időkben pedig óriási jelen-
tőséggel bír! Változatosan ét-
kezzünk, lássuk el szervezetün-
ket vitaminokkal, ásványi anya-
gokkal. 

A sükösdi háziorvosok megkö-
szönik a lakosság megértését. A 
rendszeresen szedett gyógysze-

rek felíratása telefonon történik, 
csak azok jönnek a rendelőbe, 
akiknek egészségi állapota azt 
indokolja. Ez az állapot még 
hetekig elhúzódhat, figyeljenek 
hozzátartozóikra, vigyázzanak 
magukra! 

Dr. Raffai Sándor 
háziorvos 

Dr. Magyar Éva II. felnőtt házi-
orvosi körzet 363-136 
Dr Raffai Sándor I. háziorvosi 
körzet 363-024 
Dr. Csordás Péter házi gyer-
mekorvos 363-190 (Rend.: H, 
Sz, P: 9.00-12.00, K, Cs: 14.00-
16.00) 
Készenléti telefon hétköznap: 
12.00-16.00 óráig: 70/387 8387 
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Tisztelt 
Szülők! 

Mindenki ta-
pasztalja, hogy 
a napi rutinok 
szerint zajló 
hétköznapja-
ink egyik napról a másikra 
megváltoztak, és az életünk új 
rendje kialakulóban van.  

Alig két hét telt el a veszély-
helyzet bejelentése óta, és 
örömteli, hogy a sükösdiek 
fegyelmezetten betartják azokat 
az utasításokat, amiket az or-
szágos és helyi vezetéstől kap-
tak és kapnak. 

2016. március 16-tól Sükösdön, 
a Magyarok Nagyasszonya 
Katolikus Általános Iskolában 
is bevezetésre került a digitális 
oktatás. 

 Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által küldött rende-
let a következőt írja:   

„Ez nem rendkívüli szünetet 
jelent, hanem az oktatás módjá-
nak a megváltoztatását, amely-
nek keretében továbbra is bizto-
sítani kell a tanulók számára a 
tanulás Alaptörvénybe rögzített 
lehetőségét.” 

MIT IS JELENT EZ?  

Elsősorban azt, hogy a digitá-
lis távoktatás minden diák 
számára kötelező! 

Ne felejtsük el azt sem, hogy ez 
egy folyamatos tanulás, amit a 
pedagógusok, a diákok és a 
szülők együttesen végeznek – a 
digitális távoktatásra való átté-
rés digitális kompetenciáink 
folyamatos fejlesztését jelenti. 

Még két fontos passzus a ren-
deletből: 

„ Az új munkarend értelmében 
a tanulóknak tilos a köznevelési 
intézmények oktatási célú láto-
gatása.” 

„A gyermekek felügyeletét a 
szülők, a családok, a szomszé-
dok bevonásával kis csoportok-
ban célszerű megszervezni. A 
gyermekek felügyeletét nem 
javasolt a nagyszülőkre bízni, 
mert ők a legveszélyezteteb-
bek.” 

A Magyarok Nagyasszonya 
Katolikus Általános Iskola a 
rendeletben leírtak szerint meg-
tervezte a következő időszak új 
munkarendjét, és ezzel párhu-

zamosan megfogalmazta a digi-
tális oktatás Sükösdön történő 
megvalósításának céljait és 
alapelveit: 

1) A türelem és a fokozatos-
ság jegyében dolgozunk. Az a 
célunk, hogy az új helyzetben 
fenntartsuk a diákjaink kí-
váncsiságát és motiváltságát.  

Nem tantermi oktatást aka-
runk megvalósítani, hanem a 
szükséges eszközökkel zavar-
talanul folytatni a tanítást. 
Emellett kiemelten fontos a 
szülőkkel való folyamatos 
kapcsolattartás, a tananyagok 
észszerű, arányos küldése és 
számonkérése.  

2) Az alsó tagozat diákjai és 
szüleik az osztályok Facebook-
csoportján keresztül tájékozód-
hatnak a tanulnivalókról, az 
elvégzendő feladatokról, a szá-
monkérés módjáról és idejéről.  

3) A felső tagozat diákjai a 
Google Classroom, a Gmail, 
valamint az osztályok Face-
book-csoportjai segítségével 
végzik a távoktatást. 

Az új munkarend intézmé-
nyünkre vonatkozó feladatai, 
amíg a körülmények lehetővé 
teszik: 

1) Amennyiben a szülő nem 
tudja biztosítani gyermeke fel-
ügyeletét, az igazgatóval egyez-
tetve kell megkeresni a megol-
dási lehetőséget. 

2) A napközi konyha épületé-
nek déli oldalbejáratánál leadott 
éthordóba kiadagolva a szülő-
nek vagy megbízottjának át-
adásra kerül a napi ebéd és a 
napközis tanulóknak az uzson-
na és a következő napi tízórai.  

Az éthordóról minden esetben a 
családnak kell gondoskodnia.  

A térítési díjak nem változtak. 

3) A következő időszakban a 
tervezett programok elmarad-
nak. Így a tanulmányi verse-
nyek, a kirándulások, a színház-
látogatások, az úszásoktatás, a 
Határtalanul program és egyéb 
rendezvények is. 

Tisztelt Szülők! 

Külön köszönet illeti az édes-
anyákat, az édesapákat, a csa-
ládtagokat, akik a mindennapi 
munka és az új élethelyzetből 
fakadó feszültségek mellett 
segítenek gyermekeiknek a 
digitális oktatásból fakadó 
plusz feladatok elvégzésében! 

Arra kérem Önöket, hogy ész-
revételeik, kérdéseik esetén 
keressék bizalommal az osz-
tályfőnököket, illetve az iskola 
vezetésének tagjait! 

Aktuális információinkat meg-
találják az iskola közösségi 
oldalán és a honlapunkon is. 

Iskolánk Facebook-csoportja:  

Magyarok Nagyasszonya Kato-
likus Általános Iskola Sükösd 

Iskolánk honlap-címe: 
www.altisk-sukosd.sulinet.hu 

A rendkívüli helyzetre való 
tekintettel mindenkitől aktív 
együttműködést kérünk! A kö-
zös munka ugyanis elengedhe-
tetlen feltétele a 2019/2020. 
tanév sikeres befejezésének. 

Jó egészséget és jó munkát kí-
vánok! 

Mihálovics Ferenc 
igazgató, 

Magyarok Nagyasszonya 
Katolikus Általános Iskola 

Óvodai helyzetkép 
március idusán 

2020. március 17-től Pol-
gármester asszony az óvodai 
nevelés és minibölcsődei ellátás 
vonatkozásában a koronavírus 
veszélyhelyzetre való tekin-
tettel rendkívüli szünetet ren-
delt el, amely visszavonásig 
érvényes. 

Ettől a naptól kezdve óvodánk 
és mini bölcsődénk kiscsopor-
tos gyermekfelügyeletet biztosít 
azon gyermekek részére, 
akiknek szülei a gyermek 
elhelyezését nem tudják 
megoldani. 

2020.03.18-tól a bölcsődések és 
óvodások felügyelete a ra-
cionális munkaszervezés miatt 
az Alvégi telephelyünkön 
(Deák F. u. 91) történik 
óvodánk megszokott nyit-
vatartási idejében. 

Az óvó nénik távmunka 
formájában március 25-től min-
den nap bejelentkeznek a 
csoportjuknak létrehozott dig-
itális felületen(facebook 
csoport), hogy segítsék a 
szülőket abban, hogy a gyere-
kek minél hasznosabban töltsék 
otthon az idejüket .Éves 
tervünknek megfelelően 
ajánlásokat küldünk minden 
nap (versek, mesék, 
barkácsolás, énekek stb), amit, 
ha szeretnének, 
megvalósíthatnak otthonaikban 
a gyerekekkel. Ezekben a 
csoportokban szívesen fogadjuk 
a szülőktől jövő ötleteket is, 
abban bízva, hogy így is alakul 
közösségünk kohéziója, össze-
tartó, megtartó ereje. 

Sükösd, 2020.03.25. 

Nagyné Tórizs Ildikó 
intézményvezető-helyettes 

KATOLIKUS ISKOLA 

Oktatás 

ÓVODA 

Tisztelt Szülő! 

A Nemzeti Népegészségügyi 
Központ által elrendelt intézke-
dés értelmében tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a védőnői tanács-
adót csak előzetes egyeztetés 
után keressék fel, melyet a kö-
vetkező telefonszámokon tehet-
nek meg 8:00-16:00 óra között: 
Marusa Szabina 30/602-6200, 
Kovács Attiláné 30/961-0605. 

Jelen rendelkezés szerint mini-
malizálni kell a személyes ta-
lálkozásokat, ezért kérjük az 
intézkedés szigorú betartását. 

A folyamatos védőoltások lebo-
nyolítása továbbra is a megszo-
kott rendben zajlik, a megfelelő 
óvintézkedések betartása mel-

lett. Változás esetén minden 
érintettet személyesen tájékoz-
tatunk. 

A találkozások minimalizálása 
érdekében kérjük, a vedo-
no.sukosd@freemail.hu email 
címre szíveskedjenek elküldeni 
email-es elérhetőségeiket a 
státuszvizsgálatok és oltások 
zökkenőmentes lebonyolítása 
céljából. 

Együttműködésüket előre is 
köszönjük, az előttünk álló 
időszakra mindenkinek sok erőt 
kívánunk! 

Tisztelettel: 

Marusa Szabina 
Kovács Attiláné 

védőnők 

  

Védőnői Szolgálat Sükösd 

    6346 Sükösd, Dózsa György u.  164. Telefon: 06-70-9337204 

email: vedono.sukosd@freemail.hu 
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Jelen dokumentumot készítette: a Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egészségügyért Felelős Államtitkársága Lezárás dátuma: 2020. 03. 11. 

Hogyan óvja meg szüleit, nagyszüleit? 
- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban - 

A COVID-19 vírus okozta fertőzések kapcsán az Ön saját felké-
szülése mellett gondoljon az idősebbekre is, hiszen ők az új koro-
navírus betegség által nagyobb veszélynek vannak kitéve. 

TANÁCSOK SZÜLEINEK, NAGYSZÜLEINEK 

Néhány jó tanács, hogy szülei és nagyszülei is egészségesek ma-
radhassanak. 

 Ha Ön beteg, semmiképp ne találkozzunk velük! 

 Magyarázza el nekik, hogyan tudnak védekezni a megbetege-
dés ellen! 

o Hívja fel figyelmüket a gyakori kézmosás fontosságára! 

o Mutassa meg nekik a helyes kézmosás technikáját! 

o Figyelmeztesse őket az arc, az orr és a szem érintésének 

elkerülésére! 

o Tanítsa meg őket a tüsszentés és köhögés helyes etikettjé-

re! 

o Kérje meg őket, hogy kerüljék el a tömeget és a nagylét-
számú rendezvényeket! 

o Kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kéz-
fogás, ölelés)! 

o Kérje meg őket, hogy szellőztessenek gyakran! 

 Látogassa őket ritkábban, helyette inkább telefonáljon, inter-
neten beszéljen velük! 

 Ne használjanak közös háztartási eszközöket! 

 Tisztítsák és fertőtlenítsék a gyakran ér intett felületeket 
és tárgyakat! 

 Segítsen nekik a bevásárlásban, szerezze be számukra a 
szükséges háztartási termékeket! Ebben az esetben ritkábban 
kell kimozdulniuk a forgalmas és zsúfolt helyekre menniük. 

 Tudja meg, hogy milyen gyógyszereket szednek szerettei, és 
orvosuk segítségével próbáljanak némi tartalékot is beszerez-
ni számukra! 

 Kísérje figyelemmel a szükséges élelmiszerek és orvosi esz-
közök elérhetőségét, készítsen biztonsági tervet minden es-
hetőségre! 

 Az idősebbek ritkábban követik az online médiákat. Mutassa 
meg nekik a hivatalos tájékozódási lehetőségeket! 

 Adja meg nekik a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
zöldszámát! 

 Amennyiben szerette egy szociális intézményben vagy idő-
sek otthonában lakik, kísérje figyelemmel az ottani helyzetet! 

 Kérdezzen a környezetükben élők egészségi állapotáról, és 
ismerje mi a teendő egy járvány esetén! 

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? 

Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhető-
ségeken állunk az Ön szíves rendelkezésére: 

 telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456 

 emailcím: koronavirus@bm.gov.hu 

 honlap: https://koronavirus.gov.hu/ 

 facebook oldal és messenger: 
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/ 

Útmutató a szájmaszk használatához 

1. A maszkot az első használat előtt ki kell mos-
ni fertőtlenítőszert tartalmazó vízben, majd ki 
kell vasalni! 

2. A maszkot minden használat után ki kell 
mosni és vasalni! 

3. A maszkot szabályosan kell használni: a 
maszknak a szájat és az orrot is takarnia kell! 

4. A maszkot mindenki viselje, minden alka-
lommal, amikor elhagyni kényszerül az ottho-
nát! 

5. A maszk használata jelentősen csökkenti an-
nak az esélyét, hogy megfertőződjünk, és  meg-
fertőzzünk másokat. Azonban a legfontosabb, 
hogy lehetőség szerint ne menjünk közösségbe! 

Az önkormányzat minden háztartás számára 
eljuttat egy darab maszkot április 1–9 között. 

mailto:koronavirus@bm.gov.hu
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/
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