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Vészhelyzeti intézkedések Orfalun

Magyarország Kormánya a 40/2020 (III.11.) Korm. rendeletben a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki. A napról-napra szigorodó intézkedések is azt mutatják, hogy a járványhelyzet további
erősödése várható. A kishatárok lezárása és a nagyobb átkelőhelyeken történő fokozott ellenőrzés után
bezárták az oktatási intézményeket és megszervezték a távoktatást, továbbá 2020.03.16 éjféltől
általánosan betiltják a rendezvényeket. Bezárják a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézmények
esetén látogatási tilalmat rendeltek el. Az éttermek, kávézók és az általános üzletek 15 óráig tartanak
nyitva. Az élelmiszerboltokra, patikákra és dohányboltokra a korlátozás nincs kiterjesztve. Az
egészségügyi intézményekben csak sürgőségi ellátást biztosítanak, a halaszthatónak minősíthető
beavatkozásokat nem látják el. Kérték a 70 év fölötti állampolgárokat, hogy az otthonukat ne
hagyják el és lehetőség szerint minimalizálják az emberi érintkezést.
Mindezeket figyelembe véve és a koronavírus lassítása érdekében, aki megteheti, maradjon otthon,
amivel a legtöbbet segíthet az egészségügyi vészhelyzet kezelésében.
Orfalu község polgármestereként, a lakosság egészségi állapotának megőrzése érdekében
2020.03.18. napjától kezdőden a következő intézkedéseket rendelem el.

I.

1. Magyarország Kormánya 46/2020 (III.16.) Korm. rendelete alapján az Önkormányzat
visszavonásig sem a közösségi terekben, sem szabadtéren nem engedélyezi rendezvények
lebonyolítását.
2. Az egyedül élő, vagy szociálisan rászoruló időskorúak ellátásának megszervezése
2020.03.17-től kiemelt önkormányzati feladat, amit a település polgármestere irányít a
falugondnoki szolgálat bevonásával.
3. Igény esetén, házhoz szállítással biztosítjuk az étkeztetést.
4. Nem helyben lakó vendégek fogadását kérem mellőzni. Amennyiben vendég fogadására sor
kerül, javasolt a vendég nevéről és elérhetőségéről feljegyzést készíteni.
5. Kérem a helyi szállásszolgáltatókat, hogy lehetőség szerint a vendégek fogadását mellőzzék.
Amennyiben vendég fogadására sor kerül, erről bejelentést kell tenni az orfalupm@gmail.com
e-mail címre. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szállásszolgáltató nevét, valamint a vendég
nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím).
6 A helyben lakók is korlátozzák egymás látogatását. Látogatás esetén feljegyzés készítése
javasolt.
(A 4;5;6 pontokra az esetleges későbbi megbetegedések kontakt visszakövetése miatt van
szükség)

II.
Orfalu falugondnoki szolgálatának vészhelyzeti működése

A megszokott szolgáltatások módosítása
1. A csoportos szállítási szolgáltatásokat visszavonásig felfüggesztem.
2. Kizárólag a halaszthatatlan orvosi kezelésekre történő szállításokat engedélyezem.
Ilyen a sürgősségi betegellátás, kezelő orvos által nem halaszthatónak minősített műtét,
indokolt egészségmegőrző kezelések.
(Az utast hátsó üléssorban kell szállítani.)
Egyedül élő vagy szociálisan rászoruló időskorúak részére kialakított új szolgáltatások:
A 70. életévüket betöltött személyek a lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket lehetőleg ne hagyják el.
Amennyiben az érintett személyek ezt vállalják és ezt az önkormányzat felé bejelentik, kérésükre az
önkormányzat az ellátásukról való gondoskodást biztosítja. A szolgáltatások igénybevételét az alábbi
elérhetőségeken kell bejelenteni a település polgármestere felé:
Telefonszám: 06-30/222-3114
E-mail cím: orfalupm@gmail.com
Cél, hogy a leginkább veszélyeztetettek minél kevésbé legyenek kitéve a fertőzésnek.
A következő szolgáltatásokkal szeretnénk segíteni a rászorulókat:
1. Munkanapokon: bevásárlás házhoz szállítása
2. Munkanapokon: igényelt meleg étkeztetés házhoz szállítása. Ehhez az igénylőnek az éthordókat
biztosítani kell. Az étkezési térítési díjak nem változnak.
3. Hétfő és péntek: Szentgotthárdi ügyintézési napok. (csekkbefizetés, hivatali ügyintézés,
üzemanyag szállítás, melyhez a kannát az igénylőnek kell biztosítani)
4. Szerda: gyógyszertári nap

III.
Az Önkormányzat összeállít egy részletes ajánlást a koronavírussal kapcsolatos óvintézkedésekről,
amit minden háztartásba eljuttatunk.
Kérek mindenkit az abban foglaltakat a saját és mindannyiunk érdekében tartsa be.

Orfalu, 2020. március 17.

Simon-Nagy Attila sk.
polgármester
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Koronavírus tájékoztató
Gyakorlati tanácsok
A 2019 végén Vuhanban (Kína) kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló, egy újonnan kialakult
vírust azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 2020. február 12-től „súlyos akut légúti
tünetegyüttest okozó koronavírus 2” (SARS-CoV-2), az általa okozott megbetegedés pedig
a„koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.
A világjárvánnyá nőtt vírus hazánkat is elérte és a jelenleg Magyarországon regisztrált alacsony
fertőzöttségi számok ne tévesszenek meg senkit, a megbetegedés az ország lakosságának jelentős
hányadát át fogja fertőzni.
A fertőzés terjedése emberről-emberre, jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal
történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. A fertőződés tünete láz, száraz köhögés, légzési
nehézség, lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap.
A betegség 80%-ban enyhe tünetekkel lezajlik, azonban főképp az idős és/vagy egyéb krónikus
betegségben szenvedő embereknél súlyos formában jelentkezhet.
Krónikus betegségek:
cukorbetegség, magas vérnyomás, szív és érrendszeri betegségek, májbetegség, gyomor- és bélrendszeri
megbetegedések, onkológiai betegségek, tüdő- és légzőszervi megbetegedések, asztma, krónikus
légycsőhurut, illetve minden olyan betegség, melyre az orvos által előírt gyógyszert (gyógyszereket)
szed több mint egy hónapja folyamatosan. Speciális kezelés, védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre
a vírus gyógyítására. Mivel a járvány nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az
alábbi teendők betartása.
1. A személyi higiénére fokozottan kell figyelni.
2. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.
3. Tartsák és tartassák be az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendőbe köhögjünk,
tüsszentsünk, a használt zsebkendőt dobjuk ki, majd mossunk kezet.
4. Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit, ölelést.
5. Szellőztessenek gyakran.
6. A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer
hatásos ellene. Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítmények használata javasolt.
7. Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel
gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) Ezeknek a
felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők
alkalmazhatóak.
8. Igyanak sok folyadékot, elsősorban vizet.
9. Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget, rost- és vitamindús ételeket.
10. Ha csak teheti maradjon otthon. Minden nem halaszthatatlan útját mondja le!
11. Tartózkodjon sokat a szabad levegőn, sétáljon, mozogjon, ezzel immunrendszerét is erősíti.
Azonban ne csoportosan tegye!
12. Embertársaival, szabad levegőn is tartson minimum 2 méteres távolságot. Tartózkodjon a
csoportosulástól, kerülje a tömegközlekedést.
13. Kereskedelmi egységekben a lehető legrövidebb ideig tartózkodjon, a bent töltött idő lehetőség
szerint ne haladja meg a 15 percet.

14. Amikor hazaér halaszthatatlan elintéznivalója után, vegye le ruháit, mossa ki azonnal, vagy zárt
nylonzsákban tárolja mosásig. Zuhanyozzon le hajmosással együtt.
15. Ne fogadjon vendégeket otthonában.
16. Naponta tájékozódjon hiteles forrásból az aktuális helyzetről. Szinte naponta változnak a
jogszabályok részletei, ne feledje: Rendkívüli jogrend, vészhelyzet van érvényben!
17. Ha tüneteik vannak (pl. száraz köhögés, izomfájdalom, nehézlégzés, erős izzadás, magas láz,
hidegrázás), akkor ne személyesen, hanem telefonon jelentkezzenek a háziorvosuknál!
Körzeti háziorvos: dr. Ocskay Márton József: 94/536-013

Végül szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a fegyelmezett magatartás megóvhatja Orfalu polgárainak
egészségét, amin emberéletek múlhatnak!
Együttműködését előre is köszönjük.

Orfalu, 2020. 03. 17.

Orfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

