
Kedves Fülöpi lakosok! 

 

A koronavírussal kapcsolatosan megjelent jogszabályokat és a kialakult helyzetet az 

intézményvezetőkkel (iskola, óvoda, gyerekház, művelődési ház), védőnővel, családsegítő 

szolgálattal, Képviselő-testület tagjaival egyeztetve az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.  

 

Általános Iskola 

Az iskola működéséről 2020. március 16. napjától az intézményvezető tájékoztatja Önöket, 

különös tekintettel a tantermen kívüli digitális tanrendre, a kiscsoportos gyermek felügyeletre 

és az önkormányzat által biztosított étkeztetésre. Kérem, hogy az intézményvezető asszony 

utasításait, az általa biztosított határidőket teljes mértékben betartani szíveskedjenek. Az 

iskolai kérdésekben lehetőség szerint munkaidőben Popovics Ferencné intézményvezetőt 

kereshetik a 06 20/669-6104-es telefonszámon. 

 

Óvoda 

Az óvoda szintén 2020. március 16. napjától ügyeleti rendben továbbra is fogadja azokat az 

egészséges gyermekeket, akiknek mindkét szülője igazoltan dolgozik és semmilyen módon 

nem tudják a gyermek felügyeletét megoldani. A szülők az ügyeleti rendben történő igényüket 

március 16-án 16 óráig az óvoda vezetőnél jelezhetik. Amelyik szülő március 16-án 16 óráig 

igényét nem jelzi, azt úgy tekintjük, hogy a továbbiakban a gyermeke elhelyezéséről 

gondoskodik, és az ügyeleti rendet nem kívánja igénybe venni. Felhívom a szülők figyelmét, 

hogy ügyeleti rendben csak egészséges gyermek mehet az óvodába, és emellett kérem 

maximálisan betartani az intézmény által a rendkívüli helyzetre bevezetett szabályokat. 

További tájékoztatást Hutóczki Valéria óvodavezetőt kereshetik a 06 20/223-5892-es 

telefonszámon. 

 

Biztos Kezdet Gyerekház 

A Gyerekház továbbra is fogadja az egészséges gyermekeket és egészséges szüleiket. Kérem, 

hogy az igénybe vevők a gyerekház vezetőjének rendkívüli helyzetre vonatkozó utasításait 

maximálisan betartani szíveskedjenek. További tájékoztatást Kozma Ferencné gyerekház 

vezetőt kereshetik a 06 20/669-6054-es telefonszámon. 

 

Gyermekétkeztetés 

Az iskolás és az óvodás gyermekek az intézményi étkezést az intézmény által felmért igény 

szerint megkapják. Az otthon lévő általános iskolás, óvodás és a határidőig igényt benyújtó 

középiskolás és felsőfokú képzésben résztvevő diákok a napi egyszeri meleg ételt a szünidei 

étkeztetés mintájára egyszer használatos dobozban megkapják.  

A középiskolások és felső oktatásban tanulók étkezési igényeiket 2020. március 16. napjáig 

16 óráig a családsegítőt kereshetik Almási-Hegedűs Ivett 06 20/386-0515-ös telefonszámon. 

 

 A tömeges sorba állás elkerülése érdekében az étel kiosztása több helyen történik, 

munkanapokon  12-13 óra között. A kiosztási helyek: 

 

 



Általános Iskola melegítő konyhája:  

- Kossuth L. utca 

- Petőfi utca 

- Penészleki utca 

 

Művelődési ház hátsó udvara: 

- Darvaskert 

- Zrínyi utca 

- József A. utca 

- Híd utca 

- Óvoda utca 

- Arany J. utca 1-79 számig. 

 

Savanyító üzem udvara (Bernátrészi Iskola): 

- Arany J. u. 80-tól utca végéig 

- Deák F. utca 

- Tótfalu utca 

- Bernátrész 

- Munkácsy M. utca 

 

Bánháza Tájház:  

Szülőkkel egyeztetett módon 

 

Tisztelettel  kérem, hogy  a fertőzésveszély csökkentése érdekében az ételért 1 családból 

1 fő 14 év feletti személy jöjjön. 

 

Művelődési Ház és Könyvtár: 

Az intézmény a nagy létszámú rendezvényeket elhalasztja. A könyvtár a higiéniai előírások 

maximális betartása mellett egészséges ügyfeleket fogad, a nagy létszámú igénybevételt az ott 

dolgozók szabályozzák, kérem utasításaik maximális betartását. A szolgáltatás igénybevételét 

telefonon előre egyeztethetik Almási József Attilánál a 06 20/215-0455 telefonszámon. 

 

Önkormányzati Hivatal: 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a hivatal működik, de az ügyfélfogadás szünetel. Az 

előre nem látható, halaszthatatlan (halálozás, anyakönyvezés, katasztrófahelyzet, egyéb élet és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek) ügyek elsősorban elektronikus úton kérjük 

intézni. Amennyiben személyes megjelenést igényel az ügyintézés telefonon egyeztessen az 

alábbi elérhetőségeken: 06 52/596-027, 06 52/596-032 06 52/208-491, Kissné Terdik 

Erzsébet aljegyző 06 20/669-6099. 

 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások: 

A szociális szolgáltatások fokozott figyelemmel a kialakult helyzetre, az ellátottak és a 

dolgozók egészségének megóvására tovább működnek. Lehetőség szerint az ügyintézésről a 

személyes kontaktust minél inkább visszaszortva telefonon egyeztessenek.  



Ismételten felhívom a lakosság figyelmét, hogy a fokozott veszélynek kitett idősek 

egészségének megóvása érdekében korábbi felhívásunkat figyelembe véve, vegyék igénybe 

az önkormányzat segítségét. 

 

Egészségügyi szolgáltatások 

A házi orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó szolgáltatásainak igénybevételét telefonon 

egyeztessék az alábbi elérhetőségeken: Orvosi rendelő: 06 52/208-482, Védőnő: Ilyésné 

Kuprák Kornélia 06 20/477-9340. 

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a szakorvosi rendeléseken csak telefonos egyeztetést 

követően vegyenek részt, akkor is ha már meglévő időpontjuk van. 

 

Tisztelt Lakosság! 

A veszélyhelyzet alakulásának függvényében a jövőben is mindenről tájékoztatjuk Önöket az 

esetleges kötelezettségekről, tilalmakról, és a járvány megelőzésével és kezelésével 

kapcsolatos aktuális információkról. Egészségünk és környezetünkben élők egészségének 

megóvása érdekében a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba, ne keltsünk felesleges 

riadalmat, a kapott információkat csak hivatalos forrásból (kormányzati és önkormányzati 

hírforrások) fogadjuk el. 

 

Tisztelettel kérem, hogy olyan összejöveteleket, ahol tömegesen vesznek részt (beleértve a 

temetéseket is) jelen helyzetben próbálják kerülni. 

A külföldről – fertőzéssel érintett területről -  hazatérő lakosainkat kérjük, hogy 

hazaérkezésüket követő 14 napig ne hagyják el otthonukat, akkor sem ha egészségesnek 

érzik magukat. Közös háztartásban élő családtagjaik ebben a 14 napban lehetőleg csak a 

legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat és lekövethető módon, hogy kivel álltak 

kapcsolatban ez idő alatt! 

 

Továbbá kérem, hogy lakóhelyünket, Fülöp községet csak munkavégzés, vagy halaszthatatlan 

ügyintézés érdekében hagyjuk el. 

 

A higiéniai előírások maximális betartása elengedhetetlen a fertőzés megelőzése érdekében.  

 

Az idősek egészségének megóvása és a veszélyhelyzet kezelése érdekében várunk és szívesen 

fogadunk önkénteseket, akik szeretnének közösségünkön és közösségünk tagjain segíteni. 

Jelentkezni az önkormányzati hivatal elérhetőségein telefonon vagy email-ben lehet. 

Számítok a Fülöpiekre, mert tudom hogy számíthatunk egymásra! 

Fülöp, 2020. március 15.  

                                                                 Tisztelettel:       Hutóczki Péter sk. 

                                                                                             polgármester 


