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Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos kiadványa          I. évfolyam 1. szám 

 
 

Tisztelt Csobádi, Hernádszentandrási, Ináncsi Lakosok! 

Önök most az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal első alkalommal megjelent hivatalos 

kiadványát tartják a kezükben.  

Településeink mindennapjait érintő ügyekben szeretnénk a jövőben mindenkihez eljuttatni a 

részletes, pontos, és aktuális információkat. Tesszük ezt települési szóróanyagok és újságok, 

a közösségi média, a helyi televízió, és immár a Hivatali Hírmondó csatornáin keresztül. 

Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy jelzik felénk észrevételeiket és javaslataikat, s 

együttműködnek velünk az év minden napján. 

 

Nagy Boglárka 

jegyző 

 
 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  kkoorroonnaavvíírruuss  eelllleennii  hheellyyii  vvééddeekkeezzééssrrőőll  ééss  aannnnaakk  sszzíínntteerreeiirrőőll  
 

Településeinken jelenleg nincs tudomásunk helyi koronavírus fertőzött betegről.  

Ennek ellenére közös érdekünk és kiemelt feladatunk, hogy Önökkel, a településeken 

működő intézményekkel, cégekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal közösen dolgozzunk 

azon, hogy megelőzzük a vírus megjelenését, esetlegesen a leghatékonyabb védekezési 

feladatokat hajtsuk végre. 

A védekezés a március 11-én kihirdetett rendkívüli jogrend bevezetésével, a veszélyhelyzet 

kihirdetésével új szintre lépett. A Kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős 

kormánytagként a miniszterelnököt jelölte ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli 

intézkedésekről a Kormány, kormányrendelet útján intézkedik. 

Összhangban a Kormány eddig megtett intézkedéseivel az önkormányzataink a vírus 

terjedésének és a betegségek megelőzésének érdekében számos intézkedést tettek az elmúlt 

időszakban. 

Minden intézkedésünkkel azt a célt tartjuk szem előtt, hogy a járvány ne terjedjen el széles 

körben településeinken. 

Településeinken jelenleg a közszolgáltatások, az egészségügyi szolgáltatások, köztük az 

alapellátás, az orvosi ügyelet zavartalanul működnek. 

A településeinken a kereskedelmi üzletek nyitva tartanak. 

A közbiztonságról a rendőrség továbbra is gondoskodik. Az esetleges egyéni karantén 

elrendeléséről és fenntartásáról a járási tisztiorvosi szolgálat gondoskodik. 

Az önkormányzat szigorúan betartatja saját intézményrendszerében az óvintézkedéseket. 

A 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartása 

továbbra is tilos. 

A rendezvénytartási tilalommal összefüggésben felhívjuk a figyelmet, hogy azok betartása a 

szervezők felelőssége, de kérjük a lakosságot is, hogy a veszélyhelyzet időszakában kerüljék 

a nagy létszámú szórakozóhelyeket. 

  



  

HHIIVVAATTAALLII  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ  

  

2 
 

KKuullttuurráálliiss  iinnttéézzmméénnyy  

Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények, így a Közösségi Ház, Könyvtár 

rendezvényei, előadásai elmaradnak. Ezen intézmények nem látogathatóak. 

A koronavírus terjedése kapcsán hozott óvintézkedéseknek megfelelően március 11-től 

folyamatosan minden közösségi rendezvényük elmarad, felfüggesztésre került. A 

programok folytatásának időpontjáról tájékoztatjuk a média képviselőit és az érintett 

lakosságot. 

Az Önkormányzatok szükség esetén segítséget fognak nyújtani az olyan házi karanténba 

helyezett személyeknek az alapvető élelmiszerekkel, gyógyszerrel való ellátásában, akik 

egyedül élnek és nincs a környezetükben olyan hozzátartozó vagy segítő, aki ezek 

beszerzését megoldaná. Telefon: 06 46 456 010, e-mail: inancshiv@t-online.hu  
 

ÓÓvvooddaa  

Minden olyan intézkedést megtettünk óvodáink irányába, amelyet a védekezés és az 

óvintézkedések megtétele érdekében szükségesek, az ehhez szükséges útmutatók, 

tájékoztatók eljutottak minden saját fenntartású intézménybe, melyekkel a kapcsolattartás 

folyamatos. Az Ináncsi Óvoda és két Kirendeltsége rendkívüli szünetet tartanak.  

Az óvoda telefonszáma: 06 46 420 490, e-mail címe: inancsovi@gmail.com  
 

IIsskkoollaa  

Digitális oktatásra állnak át az iskolák hétfőtől, a diákok távoktatásban tanulnak majd – 

jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek este a kormány közösségi oldalán. 

A tanároknak digitális eszközökkel folytatniuk kell az oktatást. Jó esélyünk van arra, hogy a 

szokott rendben meg tudják tartani az idei érettségit. Az iskolák megkapják az oktatási 

államtitkárságtól a digitális oktatáshoz szükséges módszertani ismertetőket. Azt tanácsolta, 

hogy a gyerekek megőrzését ne a nagyszülőkre bízzák a szülők, akik a koronavírus 

veszélyeinek leginkább kitettek.  

Az iskola telefonszáma: 06 46 456 104, e-mail címe: arany.inancs@gmail.com  
 

ÉÉttkkeezztteettééss  

Étkeztetésre vonatkozóan külön tájékoztatót készítettünk, minden háztartásba eljuttattuk, az 

a honlapokon is elérhető. Az egyéni igényeknek megfelelően biztosítjuk a gyermekek 

étkeztetését, és az idősek szociális, nappali ellátás keretében történő étkeztetését.  

A konyha telefonszáma: 06 46 456 232, e-mail címe: inancskonyha@gmail.com  
  

IIddőősseekk  eellllááttáássaa,,  ggoonnddoozzáássaa  ––  CCssaallááddsseeggííttőő  sszzoollggáállaatt  

Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központban 2020. március 

16. napjától határozatlan időre szünetel a nappali ellátás működése (Ináncs, 

Hernádszentandrás, Forró és Fancsal községekben).  

Házi gondozóink ellátottjaink érdekében minden előírást betartva elvégzik a szükséges 

feladatokat.  

Az intézmény az ellátási területen, valamennyi település esetében, ellátási formától 

függetlenül minden ellátottnak biztosítja a bevásárlás, gyógyszerkiváltás, és igény szerint a 

napi étkeztetés lehetőségét is.  

mailto:inancshiv@t-online.hu
mailto:inancsovi@gmail.com
mailto:arany.inancs@gmail.com
mailto:inancskonyha@gmail.com
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A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés a megfelelő egészségügyi feltételek biztosítása 

mellett történik, mindent elkövetve időseink védelme érdekében.  

A családsegítő szolgálat ügyfélfogadása szintén visszavonásig szünetel. Kolléganőnket az 

alábbi telefonszámon tudják elérni és ügyeik intézését telefonon vagy emailben tudják 

intézni.  

Intézményi telefonszám: 06 46 556 214  

Családsegítő szolgálat e-mail címe: gyermekjoletsz.inancs@gmail.com  

Szociális intézmény e-mail címe: szocintezmeny.inancs@gmail.com  
 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  HHiivvaattaall  

Az Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, arra kérjük az ügyfeleket, hogy az 

elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben az ügyfélszolgálat személyes felkeresése 

helyett, valamint a hivatalnál elhelyezett gyűjtőládában elhelyezhetik kérelmeiket, és ott a 

kitett formanyomtatványokat is megtalálhatják. 

A járási ügysegéd helyszíni ügyfélfogadása szünetel, a 06 46 795 665 telefonszámon érhető 

el. A Kormányablakok ügyfélfogadásáról a honlapon külön tájékoztató található. 
 

Hivatal elérhetőségei:  

 Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhely: 3851 Ináncs, Kossuth u. 26., Tel: 06 46 556 101, e-mail: inancshiv@t-online.hu  

 Csobád Kirendeltség: 3848 Csobád, Petőfi Sándor utca 35., Tel: 06 46 456 218,  

e-mail: csobad.onkormanyzat@gmail.com  

 Hernádszentandrás Kirendeltség: 3852 Hernádszentandrás, Fő u. 41.,  

Tel.: 06 46 456 201, e-mail: hernadszentandras@gmail.com  

 

EEggéésszzssééggüüggyy  

Ináncs és Hernádszentandrás községek háziorvosa: 

Dr. Pető Tamás  

Cím: 3852 Ináncs, Rákóczi út 2.,Tel: 06 46 456 105 

Csobád település háziorvosa:  

Dr. Varga Lóránd 

Tel.: 06 46 574 226 /3-as mellék/1-es mellék; közvetlenül: 06 46 474 123,  

e-mail: halmajhaziorvos@gmail.com 
 

Orvosi ügyelet:  

Cím: 3860 Encs, Gagarin út 3., Tel: 06 46 587 395 

Fogorvos:  

Dr. Gácsi Róbert  

Cím: 3860 Ináncs, Rákóczi u. 2., Tel: 06 30 409 8310 
 

Védőnők:  

Ináncs és Hernádszentandrás községben: Varkolyné Németh Judit: (Tel.: 06 70 376 7574) 

Csobád községben: Deli Alexandra (Tel.:06 46 474 123, e-mail: alexandradeli142@gmail.com)  

 

mailto:gyermekjoletsz.inancs@gmail.com
mailto:szocintezmeny.inancs@gmail.com
mailto:inancshiv@t-online.hu
mailto:csobad.onkormanyzat@gmail.com
mailto:hernadszentandras@gmail.com
mailto:halmajhaziorvos@gmail.com
mailto:alexandradeli142@gmail.com


  

HHIIVVAATTAALLII  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ  

  

4 
 

TTáájjéékkoozzttaattááss  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii  aallaappeellllááttáássrróóll::  

A koronavírus fertőzés elleni intézkedések részeként megjelent legfrissebb jogszabályi 

rendelkezések az egészségügyi alapellátással kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseiről 

adunk tájékoztatást.  
 

Háziorvosi ellátás  

Dr. Pető Tamás háziorvos (Ináncs, Hernádszentandrás, Pere, Hernádbűd) kéri a betegeket, 

hogy ne ijedjenek meg, de a rendelőben az ellátás során védőfelszerelésben fog rendelni, 

melynek az oka, hogy a beteg az orvostól a vírust el ne kapja, ezzel is csökkentve a 

legkisebbre a fertőzés lehetőségét.  

A rendelőbe csak súlyos sürgősségi esetben szabad elmenni!!! 

MAGAS LÁZ esetén, valamint minden más esetben, ha esély van arra, hogy találkozott 

koronavírus gyanús személlyel, akkor csak telefonon keresse orvosát!  
 

Egyéb esetben úgy, mint:  

- ízületi-, gerincfájdalmak,  

- bőrbetegségek,  

- kiütések, 

- vizsgálati eredmények, leletek megbeszélése 

- előzetes szakorvosi vizsgálat, ügyeleti ellátás, 

- táppénzre vétel. 

Enyhe megfázásos betegségek, hőemelkedéssel vagy anélkül járó tünetek esetében 

vitaminok szedése javasolt, szükségesetén lázcsillapítás, pihenés, bő folyadék bevitel 

szükséges. Ha a tünetek 3-4 nap után nem változnak, nincs javulás, akkor kell az orvosi 

rendelőbe menni a betegnek.   

Közgyógyellátáshoz szükséges igazolás, illetve gépjárművezetői alkalmasságról szóló 

igazolás nem szükséges, mert azok az új kormányrendeletet figyelembevéve érvényesek 

maradnak a lejárat után.  
 

A fenti javaslatok különösen érvényesek a 65 éven felüliekre, akik otthonaikat csak a 

legszükségesebb esetben hagyják el!  

Kérem, hogy amennyiben az orvosi rendelőbe el kell jönnie valakinek, tartsa be azt, hogy 

lehetőleg a rendelő előtt szabadban várakozzon. A váróhelységben 3 embernél több nem 

tartózkodhat. Akinek mégis el kell jönnie, az előzetesen a 06 70 332 7784 és a 06 46 456 105 

telefonszámokon kérjen időpontot.  
 

Dr. Pető Tamás nyomatékosan megkéri azokat a betegeket, akik bármely külföldi országból 

éreznek haza – még akkor is, ha otthoni karanténra vonatkozó határozatot nem kaptak –, 

helyezzék önkéntesen, otthoni karanténba magukat.  

„Általánosságban véve javaslom mindenkinek, hogy a lakását csak a legszükségesebb 

esetben hagyja el. Kerüljük a kisebb társasági rendezvényeket, rokonlátogatásokat is.  

Ijesztőnek tűnnek az intézkedések, de az tudnia kell mindenkinek, hogy a betegség igazából 

a 65 év felettieket veszélyezteti, azért is igyekezzünk leginkább is vigyázni!  
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A fiatalabbak kapcsán általában egy influenzaszerű megbetegedésre számítanak, ahol 

minden különösebb probléma nélkül meg fognak gyógyulni. Ezekre a javaslatokra azért van 

szükség, hogy a betegség tömeges megjelenését, komoly járvány kialakulását megelőzzük.”  
 

Csobád községben jelenleg az egészségügyi szolgáltatások, köztük háziorvosi, védőnői 

szolgálat, a gyógyszertár és az orvosi ügyelet, zavartalanul működik.  

Ennek ellenére az önkormányzat – az EMMI utasításának megfelelően – szigorítja a 

Háziorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat látogatásának rendjét.  

A receptfelírások megkönnyítése érdekében az Önkormányzati Hivatal bejáratánál lévő 

postaládába lehet elhelyezni az ilyen irányú igényeket vagy elektronikus úton a 

halmajhaziorvos@gmail.com e-mail címen, névvel és TAJ számmal ellátva.  

Kérjük továbbá, hogy a háziorvosi rendelőt személyesen csak indokolt esetben (életveszély 

vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) keressék fel.  
 

Dr. Varga Lóránd háziorvos kéri Önöket, hogy az idősek, krónikus betegek csak szükség 

esetén jöjjenek a rendelőbe, receptírás miatt NE! 

 

Receptírási rend változása:  

A jelenlegi intézkedések alapján nincs szükség személyes megjelenésére a betegnek az 

állandó gyógyszer felírása érdekében.  

Papír alapú recept felírására nincs szükség, az úgynevezett e-receptet (felírási igazolás) bárki 

kiválthatja. Kérem, hogy a gyógyszerfelírás érdekében az igényeket telefonon, e-mailben,  

vagy a postaládába történő elhelyezéssel oldják meg. Az elektronikusan megírt receptet 

MÁSNAP a patikában saját személyigazolvánnyal, a beteg (akár hozzátartozó) TAJ 

számának ismeretében tudják kiváltani.  
 

Fontos kérések: 

- Lázas, köhögő beteg NE JÖJJÖN a rendelőbe! Légúti panaszok, láz (38 C felett) esetén 

telefonáljon! 

- A tervezhető vizsgálatokkal, kontroll vizsgálatokkal (labor, RTG, UH egyéb 

szakorvosi vizsgálatok) várják meg a járványügyi helyzet végét! 

- A szakorvosi gyógyszerjavaslatok érvényessége automatikusan meghosszabbodik a 

veszélyhelyzet megszűnését követő 9o napig. 

- A lejárt jogosítványok, közgyógyigazolványok érvényben maradnak a vészhelyzet 

ideje alatt is!  

- Táppénzes papírért csak az jöjjön, aki MUNKAKÉPESSÉ VÁLT! Elhúzódó táppénz 

esetén NEM ADUNK 2 HETENTE IGAZOLÁST!  

- Kérjük, hogy amennyiben az orvosi rendelőbe el kell jönnie, tartsa be azt, hogy 

lehetőleg a rendelő előtt, a szabadban várakozzon. A váróhelységben 3 embernél több 

nem tartózkodhat. Akinek mégis el kell jönnie az előzetesen a 06 46 574 226 /3-as 

mellék /1-es mellék; közvetlenül: 06 46 474 123 vagy a halmajhaziorvos@gmail.com 

email címen kérjen időpontot.  

mailto:halmajhaziorvos@gmail.com
mailto:halmajhaziorvos@gmail.com


  

HHIIVVAATTAALLII  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ  

  

6 
 

- Kérjük, hogy az egészséges csecsemőt, kisgyermeket védőoltásra egy fő egészséges 

felnőtt hozza. A várandósok számára tartott tanácsadás változatlan formában kerül 

megtartásra.  

- Emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati 

segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a 

veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 

napig. 

- Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a 

háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre 

tekintettel ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat. 

A fentiek segítik a hivatalosan kiadott járványügyi eljárásrend betartását, valamint a 

háziorvosi rendelő jelenleg biztonságosan fenntartható működését és az ott dolgozó 

egészségügyi személyzet védelmét.  
 

Az ügyeleti ellátás igénybevétele esetén is kérjük a fentiek betartását!  

Kérjük, hogy az alábbi telefonszámokon szíveskedjen a kapcsolatot felvenni az ügyeletet 

ellátókkal ügyeleti időben (Telefonszámok: 06 46 587 395, valamint 06 30 487 3970) 

 

Fogorvosi ellátás 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet a következő 23. §-sal egészül ki: “23. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama 

alatt fogorvosi alapellátás keretében csak a 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti sürgősségi ellátás 

nyújtható.” 
 

A veszélyhelyzet időtartama alatt az alábbi fogorvosi beavatkozások végezhetőek: 

- a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, 

gyógyszeres kötés, foghúzás), 

- a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás), 

- a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív 

kezelése, 

- a szájüregen belüli tályog megnyitása, 

- a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása, 

- a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres 

ellátása, 

- az állkapocs-ficam visszahelyezése 

- a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése. 

- a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, 

- bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, 

fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat). 
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A védőnői szolgálatok  

A védőnői szolgálatok a háziorvosokkal folyamatos konzultáció, mérlegelés és egyeztetés 

mellett tartják meg tanácsadásaikat.  

A védőnő otthoni látogatást nem végez, az alábbi telefonszámon érhető el: 

Ináncs és Hernádszentandrás községekben: Varkolyné Németh Judit (Tel.: 06 70 376 7574) 

Csobád községben: Deli Alexandra (06 46 474 123, e-mail: alexandradeli142@gmail.com)  

 

Receptíratás és kiváltás  

Péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit Prof. Dr. Kásler 

Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept 

kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a 

patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon 

személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt 

érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és 

kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket. Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét a 

helyzet higgadt és felelősségteljes kezelésére, a személyi higiéné, kézmosás fontosságára és 

arra, hogy különösen kerülendő az érintkezés lázas betegekkel vagy olyan hozzátartozókkal, 

akik fertőzött területről érkeztek.  Fontos, hogy ha a tünetek jelentkeznek, akkor nem 

személyesen, hanem telefonon kell jelentkezni a háziorvosnál vagy ha a háziorvos nem 

érhető el, az orvosi ügyelet telefonszámán. 

 

Szakrendelések 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelkezései alapján 2020. 03. 16-tól tervezett 

egészségügyi ellátásra csak sürgős szükség miatt kerülhet sor. A fertőzés tovább 

terjedésének csökkentése, megakadályozása érdekében az Encsi Területi Egészségügyi 

Központ működése módosul. 

Határozatlan időre felfüggesztésre kerültek az alábbi ellátások:  

- Szakorvosi járóbeteg ellátás és gondozás (szakrendelés) 

- Fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs 

- Röntgen, Ultrahang 
 

Módosított ellátások: 

- Vérvétel laborvizsgálatra CSAK SZERDAI NAPOKON. Kizárólag véralvadás 

vizsgálatra (INR) és várandósok terheléses vércukor vizsgálatára. 

- Belgyógyászati telefonos konzultáció munkanapokon 7:00-9:30 óráig: 06 46 485 134 

- Reumatológia telefonos konzultáció: 06 70 411 5015 

- Sürgős fogászati ellátás 

- nagy rendelő, I. körzet: a kifüggesztett rendelési idő szerint 

- nagy rendelő mögött, II. körzet: 7:00-9:30 

 

 

mailto:alexandradeli142@gmail.com
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ÖÖsssszzeeffooggllaallóó  

Önkormányzataink folyamatosan azon dolgoznak, hogy a fertőzésveszélyt a lehető 

leghatékonyabb formában tudják megakadályozni, ennek érdekében a Hivatal munkatársai, 

intézményeink dolgozói, és az egészségházban dolgozó szakemberek figyelemmel kísérik az 

eseményeket, így minden változásról, esetleges újabb intézkedésről azonnali tájékoztatást 

adunk. A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. 

Ezért arra kérjük őket különösképpen, hogy fogadjanak meg néhány fontos tanácsot, amivel 

jelentősen csökkenthető a fertőzés veszélye. 

 Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos 

rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést! 

 Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, 

tüsszög, lázas! Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel! 

 Kerüljék a puszit, az ölelést, és a kézfogást! Szellőztessenek gyakran! 

 Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket! 

 Ha tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne 

személyesen menjenek a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat! 
 

Fontos, hogy a családtagok most jobban figyeljenek az idős hozzátartozóikra! 

Ha pl. valamely családtag (unoka, gyerek) a közelmúltban külföldi fertőzött területen járt 

vagy előfordulhat, hogy valaki olyannal érintkezett, aki fertőzött, most lehetőség szerint 

kerülje az érintkezést idősebb szüleivel, nagyszüleivel! 
 

Az országos tisztifőorvos rendelkezése alapján Magyarország fekvőbeteg-ellátó és 

bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményeiben látogatási tilalom van érvényben. 
 

Kérjük a lakosság megértését és az óvintézkedésekkel kapcsolatos higgadt, felelős 

hozzáállását. 

Kérjük, hogy legyenek erősek, bízunk abban, hogy településeink a vezetőik és polgáraik 

összefogásával és fegyelmezettségével megbirkóznak az előttünk álló időszak kihívásaival. 

 

FFoollyyaammaattooss  iinnffoorrmmáácciióókk::    

- Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja: www.nnk.gov.hu,  

- az Operatív Törzs honlapja: www.koronavirus.gov.hu,  

- Ináncs Község Önkormányzatának honlapja: www.inancs.hu  

- Csobád Község Önkormányzatának honlapja: www.csobad.hu  

- Hernádszentandrás Község Önkormányzatának honlapja: www.hernadszentandras.hu  

- Kábeltelevízió  

 

Ináncs, 2020. március 17. 

 

                     Kiss Péter       Hudopkó József               Üveges Gábor 

      Ináncs polgármestere       Csobád polgármestere   Hernádszentandrás polgármestere 

http://www.nnk.gov.hu/
http://www.koronavirus.gov.hu/
http://www.inancs.hu/
http://www.csobad.hu/
http://www.hernadszentandras.hu/

