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Vigyázzunk egymásra!
Kedves Környeiek! Veszélyhelyzet van, 
ami a következő időszakban tovább-
súlyosbodik, az egyedi megbetegedé-
sek után Orbán Viktor miniszterelnök 
már bejelentette a csoportos kialaku-
lást, amit – mindannyian tudjuk! – a 
tömeges járvány követ. Kérem, vegyék 
komolyan és tartsák be a meghozott 
intézkedéseket! Jelenleg mindennél a 
legfontosabb, hogy MARADJUNK OTT-
HON! A lakást, házat csak az hagyja el, 
akinek a munkája megkívánja, vagy, 
az, aki az indokolt bevásárlást intézi. 
Kérem, a bevásárlás legyen tudatos, 
családonként legfeljebb heti 1 alka-
lommal 1 ember gondoskodjon róla. 
Telefonon kérdezzük meg az idősebb 
rokonokat, barátokat, szomszédokat, 
van-e valamire szükségük, de a meg-
vásárolt dolgok átadásánál is kerüljük 
a személyes kontaktust!

A z iskola, óvoda, bölcsőde, 
az intézmények, sporttelep, 
játszóterek bezárása, minden 

intézkedés azért vált szükségessé, hogy 
lehetőleg minél kevesebben fertőződ-
jenek meg a vírussal, és ez az időszak 
az, amikor már az egyéni felelősség 
– talán – a legnagyobb. A családi ösz-
szejöveteleket is halasszuk el! Lassítani 
kell a koronavírus terjedését, amit csak 
úgy lehet elérni, ha mindenki megérti, 
hogy amennyire csak lehet, kerülni 
kell minden személyes kontaktust. Bár 
a szép idő az eltelt napokban sokakat 
vonzott a tó partjára, szabad levegőn 
is kerüljük a csoportos találkozásokat. 

A MOHOSZ OHSZK felhívja a hor-
gászokat, hogy ha horgászat mellett 
döntenek, akkor ne használjanak 
tömegközlekedést, barátok, kisebb 
társaságok ne induljanak egy autóban 
horgászni, a vízparton a horgászhelyek 
tekintetében a családtagnak nem mi-
nősülők az 5 méteres távolságot tartsák 
egymástól. Kerüljék a társas érintke-

zés megszokott formáit. A MOHOSZ 
OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti 
horgásztársak a veszélyhelyzet fennál-
lása alatt a horgászati tevékenységet 
szüneteltessék.

A Polgármesteri Hivatalban szintén ha-
tározatlan ideig szünetel a személyes 
ügyfélfogadás. Felhívjuk a lakosság 
szíves figyelmét, hogy hivatalos ügye-
iket telefonon, elektronikus, esetleg 
postai úton intézzék. A hivatal telefo-
nos elérhetősége (34)573-100); e-mail: 
info@kornye.hu.

Kedves Szülők! 

A gyerekeknek most azért kell otthon 
maradni, mert tünet nélküli vírushordo-
zók lehetnek! Ennek betartása az Önök 
felelőssége! Kérem továbbá, hogy a 
gyerekeket lehetőség szerint ne bízzák 
a nagyszülőkre, hiszen ők a koronavírus 
járvány legveszélyeztetettebb korosz-
tálya. A szülők próbálják meg össze-
fogással, egymással együttműködve 
és egymást felváltva megoldani ezt a 
rendkívüli helyzetet. 

Kedves Szép korúak!

Nyomatékosan kérem a 65 év feletti la-
kosokat, a krónikus betegségben szen-
vedőket, hogy egyáltalán ne hagyják 
el az otthonaikat! Ha megfertőződnek, 
a betegség lefolyása Önöknél járhat a 
legsúlyosabb következményekkel! 

A segítségre szoruló idősek gyors és 
biztonságos felmérése érdekében a 
Magyar Államkincstár olyan elektro-
nikus űrlapot tett közzé, amelyen az 
érintetteken kívül akár családtagok, 
ismerősök, szomszédok is jelezhetik 
az önkormányzat felé azt, ha egy idős 
embernek segítségre van szüksége. Az 
e-önkormányzat portál elérhetősége: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
De természetesen a telefonos beje-
lentésre továbbra is lehetőség van a 
Polgármesteri Hivatalban a 34/573-101-
es telefonszámon hétköznapokon 8 és 
16 óra között.

Tájékoztatom Önöket, hogy az idő-
sek ellátásáról a jelzések alapján az 
önkormányzat az Idősek Klubjának 
munkatársaival folyamatosan gon-
doskodik. Az önkormányzat első intéz-
kedései közé tartozott, hogy a tópart 
utcai klubépületben az étkeztetést 
felfüggesztette, és valamennyi ellátást 
kérőnek házhoz szállítja. 

A közétkeztetés az igénybevevők 
számára továbbra is biztosított. A fer-
tőzésveszély miatt az önkormányzat 
több ezer egyszer használatos ételdo-
bozt vásárolt, így az ételt minden nap 
abban juttatják el az igénybevevők 
részére. Az ételdobozok költségét az 
önkormányzat természetesen nem 
hárítja át!

Mindezek mellett  
egyszerűek a teendők:

• Mosson kezet minél többször, ala-
posan, ha nincs erre szolgáló fertőtle-
nítőszere, akkor szappannal!

• Tartson megfelelő távolságot, ne 
érintsen másokat!

• Kérem, csak a legszükségesebb 
esetben hagyják el otthonukat! Ne 
kockáztassák sem maguk, sem mások 
egészségét!

• Ne menjenek az orvosi rendelőkbe! 
Ha komolyak a panaszaik, telefonon 
hívják fel háziorvosukat! Az orvosi ren-
delésekkel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat itt találják meg, az oldalt 
folyamatosan frissítjük: http://kornye.hu/
intezmenyek/orvosi-rendelok/
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Önkormányzati intézkedések
Környe önkormányzata a Vöröskereszt helyi alapszervezetén keresztül felvette a kapcsolatot  
civil segítőkkel, valamint vállalkozó bevonásával folyamatosan készülnek mosható arcmaszkok.  
A gyártás, varrás tehát jelenleg is tart, amint rendelkezésre áll a szükséges mennyiség, a falu vala-
mennyi háztartása számára eljuttatunk első körben egy-egy arcmaszkot. A terveinkben két maszk 
biztosítása szerepel, de ennek teljesítése a gyártás függvénye.

Kérjük megértő türelmüket!

Az önkormányzat a falu egészségügyi és szociális alapellátásában résztvevő valamennyi rendelő,  
intézmény számára sikerült vásárolni olyan védőfelszereléseket és berendezéseket, melyek a védekezési 
protokollban szerepelnek, és segítik a veszélyhelyzetben nélkülözhetetlen feladatellátásuk biztonságát. 
Jelenleg nem tudni, hogy a veszélyhelyzet meddig húzódik el, de az önkormányzat egyik legfontosabb 
törekvése, hogy folyamatosan gondoskodjon ezen felszerelések pótlásáról, a szükséges mennyiség biz-
tosításáról.

A közintézmények, egészségügyi intézmények közterületi bejáratainak és a buszmegállók folyamatos 
fertőtlenítése érdekében vírusölő fertőtlenítő koncentrátumot vásároltunk, mellyel rendszeresen gondos-
kodunk ezen területek fertőtlenítéséről.

Beke László  

polgármester

Kizárólag időpontfoglalással történik az  
ügyintézés a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon

A koronavírus terjedésének megaka-
dályozása érdekében 2020. március 
18-tól csak előzetes időpontfogla-
lással érkező ügyfeleket fogadnak 
a kormányablakok, okmányirodák, 
és minden egyéb kormányhivatali 
ügyfélszolgálat, továbbá a Mobilizált 
Kormányablak Ügyfélszolgálatok ("KAB 
buszok") ügyfélfogadása határozat-
lan ideig szünetel. Ha elfelejtette az 
elektronikus ügyintézéshez szükséges 
Ügyfélkapu azonosítóját, az ingyene-
sen hívható Kormányzati Ügyfélvonal 
(1818) munkatársai segítenek.

A világméretű koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt veszély-
helyzet keretében a kormány 

újabb intézkedéseket vezetett be. Az 
ügyfelek és az ügyintézők védelme 
érdekében a kormányablakokban és 
az okmányirodákban nincs lehetőség 
sorszámot húzni, az ügyintézés kizárólag 
előzetes időpontfoglalással lehetséges. 
Időpontot foglalni ügyfélkapus azono-
sítóval a megújult magyarorszag.hu 
oldalon, illetve ügyfélkapu regisztráci-
óval nem rendelkező ügyfeleinknek a 
1818-as éjjel-nappal ingyenesen hív-

ható telefonszámon lehet. A kormány-
hivatalok és járási hivatalok további 
ügyfélszolgálatain szintén csak előzetes 
időpont-egyeztetéssel fogadják az 
ügyfeleket; az időpont-foglalási lehető-
ségekről a kormanyhivatal.hu oldalon 
tájékozódhatnak.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfél-
szolgálatok ("Kormányablak buszok") 
ügyfélfogadása átmenetileg felfüg-
gesztésre kerül.

Az elkészült okmányok személyes át-
vételére az ügyfélszolgálatokon nincs 
lehetőség, a kormányhivatalok és járási 
(fővárosi kerületi) hivatalok által kiállított 
hivatalos okmányokat - a korábban tett 
rendelkezéstől függetlenül - kizárólag 
postai úton kézbesítik.

A veszélyhelyzet megszűnéséig  
érvényesek maradnak  

a lejáró személyes okmányok. 

A magyar állampolgárok Magyaror-
szág területén hatályos, lejáró hivatalos 
okmányai a kormány által kihirdetett 
veszélyhelyzet megszűnését követő 15 
napig érvényesek. Az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről szóló 
41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatály-
ba lépését, azaz 2020. március 12-t 
követően lejáró okmányok érvényesek 
maradnak. A rendelkezés a magyar 
állampolgárok Magyarország területén 
hatályos valamennyi hivatalos okmá-
nyára vonatkozik.

A NAV 2,8 millió adózó személyi 
jövedelemadó bevallását készítette 
el, amit az ügyfélapuval rendelkező 
állampolgárok elektronikusan is végle-
gesíthetnek. Sokan azonban elfelejtik 
az ügyfélkapus felhasználónevüket és 
jelszavukat, amit eddig csak szemé-
lyesen a kormányablakokban lehetett 
megismerni. A személyes találkozások 
számának csökkentése érdekében az 
elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén 
mától nincs szükség személyes ügyinté-
zésre, azt az ingyenesen hívható 1818-as 
Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is 
megismerhetik az ügyfelek.

Forrás: Miniszterelnökség

Vigyázzunk egymásra!
…folytatás az első oldalról.

Kedves Környeiek!

Valamennyiünkben él az aggodalom 
a vírus terjedése és következményei 
kapcsán. Jelenleg még egyáltalán 
nem ismert, milyen súlyos helyzet 
várható, ezért rendkívül fontos, hogy 
egyénileg is mindent megtegyünk a 
járvány terjedésének megelőzésében 
vagy megfékezésében, s ehhez az 
áldozatvállalás is elengedhetetlen. Ez 

az időszak sajnos lemondásokkal jár.  
A lemondások mindenkit érintenek: 
az államot, önkormányzatokat, intéz-
ményeket, gazdasági társaságokat, 
a kulturális szférát, a sportéletet, ke-
reskedelmet, a szolgáltatóipart, s még 
hosszasan sorolhatnám. Ezért rendkívül 
fontos, hogy az emberek is felismerjék: 
jelenleg nem a mindennapokban 
megszokott komfortérzetünk megőr-
zése a cél. 

Végül engedjék meg, hogy ismét 
Dr. Szabó János háziorvost idézzem: 
mindenféle gazdasági kár, pénzügyi 

veszteség a járvány lezajlását követően 
pótolható. A járvány során áldozattá 
váló családtagjainkat, szeretteinket 
soha, senki sem tudja pótolni majd.

Közösen, a szabályok folyamatos 
betartásával, egymásra figyelve 
tudunk azér t a legtöbbet tenni, 
hogy megóvjuk magunkat és sze-
retteinket a járványtól. Vigyázzunk 
egymásra!

Beke László  

polgármester

Művelődési Ház
A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a környei önkormányzat döntött az intézményei 2020. március 16-ai 
hatállyal, határozatlan ideig történő bezárásáról. Az intézkedés természetesen a környei Művelődési Házat és a 
Községi Könyvtárat is érinti, kérjük és köszönjük mindenki megértését! A társulatokkal történt egyeztetés alapján 
VALAMENNYI SZÍNHÁZI ELŐADÁS későbbi időpontban lesz megtartva, azokat a már megvásárolt jegyekkel lehet 
látogatni, ezért 

KÉRJÜK, MINDENKI ŐRIZZE MEG A BELÉPŐJEGYÉT! 
Az előadások új időpontjairól a Művelődési Ház facebook oldalán, a www.kornye.hu oldalon, (amennyiben aktuális) a 
Környei Hírhozóban tájékoztatjuk vendégeinket.  A zárvatartás ideje alatt (ellenkező intézkedésig) hétköznapokon 10 és 16 
óra között telefonon érhető el a Művelődési Ház: 34/473-091, 06 30/646 2147.

Szünetelnek a nyilvános liturgiák 

G erendai Sándor esperes, 
plébános, valamint a Kör-
nyei Római Katolikus Plébá-

nia tájékoztatja a kedves testvéreket, 
hogy a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia a rájuk bízottakért érzett 
felelősségtől vezérelve a koronaví-
rus járvány Magyarországon való 
megjelenése miat t meghirdetet t 
veszélyhelyzetben visszavonásig a 

következő rendelkezéseket lépteti 
életbe: a templomok, mint a lelki 
feltöltődés és imádság helyei különö-
sen is fontosak, ezért a templomokat 
nem zárják be. Ugyanakkor felelősen 
és körültekintően kell eljárni, ezért  
a nyilvános liturgia 2020. március 22., 
Nagyböjt 4. vasárnapjától szünetel a 
templomokban. Kivételt képez a te-
metés, amelyet egyszerű formában, 

röviden tartanak meg. Elmaradnak 
továbbá Környén a lelkigyakorlatos 
szentmisék, a Katolikus Karitász által 
meghirdetett gyűjtés, és a Három-
királyok Alapítvány által szervezett 
kiállítás megnyitó. A testvérek szent-
misét a www.mise.hu internetes ol-
dal segítségével is imádkozhatnak.  
A döntés további intézkedésig ha-
tályos. 

Elmaradnak az Istentiszteletek
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének kérése szerint a koronavírus gyors terjedése miatt további 
intézkedésig minden egyházi alkalmat szüneteltetnek – tudatta Nagy Péter lelkipásztor. Így a vasárnapi istentiszteletek 
is elmaradnak országszerte, tehát Környén is. A lelkipásztor tájékoztatása szerint a hívek istentiszteleteket, áhítato-
kat a www.reformatus.hu oldalon találhatnak, valamint közvetít a közmédia is. Nagy Péter lelkipásztor telefonon a  
34-656-897-es számon, valamint e-mailben, a refkornyeoroszlany@gmail.com címen áll a hívek rendelkezésére.
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HÁZIORVOSI RENDELÉS 
TÁJÉKOZTATÓ a koronavírus okozta 
veszélyhelyzet kapcsán

A koronavírus pándémia miatt az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma március 
16-ai hatállyal – a többi között – soron 
kívül elrendelte az egészségügyi el-
látás, Környe esetében a háziorvosi 
ellátás átszervezését oly módon, hogy 
a közvetlen betegellátásban (orvos/
szakdolgozó/egyéb egészségügyi 
dolgozó-beteg közötti személyes 
találkozásban) csak 65 év alatti kol-
légák vegyenek részt, ezzel is védve 
a sérülékeny csoportnak tartott 65 év 
feletti kollégák életét és egészségét.

K örnye esetében a változás 
március 16-ától visszavonásig: 
a fertőzőbetegséggel érkező 

(láz, hőemelkedés, köhögés, torokfájás, 
hasmenés) beteg semmiképpen ne 
lépjen be az orvosi rendelőbe, hanem 
az orvosi konzultáció miatt a Szent Ró-
kus rendelő esetében hívja a 473-093, 
az I. sz. háziorvosi rendelő esetében a 
473-064-es telefonszámot.

Dr. Árendás József kéri, hogy a Szent 
Rókus Rendelő esetében további tájé-
koztatásig tekintsenek el a korábban 
megszokott gyakorlattól, azaz, a fel-
írandó gyógyszerigényeiket ne vigyék 
el személyesen és helyezzék el papírra 
írva a kijelölt dobozba, hanem telefo-
non hívják a rendelőt.

A Szent Rókus rendelő betegei 
továbbra is Dr. Árendás Józsefhez for-
dulhatnak, amennyiben azonban a 
telefonos egyeztetés fertőzőgyanúval 
zárul, és a beteggel személyes kon-
taktus, azaz vizsgálat, illetve ellátás 
szükséges, őket indokolt esetben az I. sz. 
Rendelőben Dr. Bublovics Péter látja el.

Az orvosi rendelés első felében a há-
ziorvosok csak a nem fertőző betegek 
ellátásáról gondoskodnak, a fertőző 
betegek ellátására telefonos egyezte-
tést követően a rendelési idő második 
felében kerül sor indokolt esetben a fenti 
kitétellel, tehát őket csak Dr. Bublovics 
Péter vizsgálhatja meg és láthatja el.

Az orvos szakmai szempontból nem 
sürgős vizsgálatokat és kezeléseket 
(tervezet t kivizsgálás, régi leletek 
értékelése, jogosítványhosszabbítás, 
infúziós kezelés, stb.) a járvány idején 
nem végeznek a háziorvosok!

E-RECEPT!

A háziorvosi rendelőkben receptet 
elektronikusan írnak, receptigényt te-
lefonon lehet leadni rendelési időben, 
valamint e-mailben is:

Az 1. sz. rendelő  
(Dr. Bublovics Péter)  

e-mail címe:  
1rendelokornye@gmail.com

A Szent Rókus rendelő  
(Dr. Árendás József)  

e-mail címe: szentrokuskornye@
gmail.com

Az e-mail címekre szakorvosi javaslat 
is küldhető, valamint kérés, hogy a 
receptigényeken tételesen sorolják fel 
a kért gyógyszereket.

Március 13-ától bárki kiválthatja hoz-
zátartozója, barátja, ismerőse gyógy-
szereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere ugyanis ren-
deletben egyszerűsítette az e-recept 
kiváltásának feltételeit. A rendelet 
szerint a kormány által kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a patikák a gyógyszer 
kiadását felírási igazolás és meghatal-
mazás 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.

Ha valaki koronavírussal fertőzöttnek 
érzi magát, légúti fertőzésre utaló tü-
netei vannak (láz, köhögés, torokfájás 
és nehézlégzés) ne menjen személye-
sen a háziorvosi rendelőbe, hanem 
telefonon hívja fel háziorvosát!
Az Országos Tisztifőorvos utasításai 
alapján – a többi között – a háziorvo-
soknak törekedniük kell arra, hogy a 
lehető legtöbb beteget távkonzultáció 
keretein belül lássák el. Amennyiben 
a beteg légúti tünetekkel (láz, kö-
högés, torokfájás), de nehézlégzés 
nélkül érkezik a rendelőhöz, akkor az 
alapellátó praxis személyzete jogosult 

utasítani arra, hogy térjen vissza az 
otthonába, és az ellátást távkonzul-
táció (telefon, e-mail) keretein belül 
folytassák. Ugyanez a helyzet minden 
olyan páciens esetében, akiknek 
a személyes vizsgálata nem tűnik 
feltétlen indokoltnak. A személyes 
ellátást biztosító rendelőhelyiségek 
működtetésével kapcsolatos általá-
nos eljárásrend, hogy törekedni kell 
a közterületen történő várakozás 
kialakítására.

I. sz. Orvosi Rendelő Beloiannisz u.

DR. BUBLOVICS PÉTER
Tel: 34/473-064

Mobil: +36 20 9654373
E-mail: 1rendelokornye@gmail.com

Rendelési idő:
hétfő: 9.00-12.30

kedd: 12.00-16.00
szerda: 08.00-12.00

csütörtök: 12.00-16.00
péntek: 8.00-12.00

Szent Rókus Rendelő Rákóczi u.

DR. ÁRENDÁS JÓZSEF
Tel: 34/473-093

Mobil: +36 20 9424520
E-mail: szentrokuskornye@gmail.com

Rendelési idő:
hétfő: 7.30-11.00

kedd: 7.30-11.00 és 16.00-17.00
szerda: 7.30-11.00

csütörtök: 7.30-11.00
péntek: 7.30-11.00

Gyermekorvosi Rendelő

Rendelési idő
hétfő: 9.00-12.00  

– iskolaorvosi rendelés: 13.00-14.00 
(ideiglenesen felfüggesztve)

kedd: 9.00-12.00 – páros hetente 
Környebányán 13.00-14.00  

(ideiglenesen felfüggesztve)
szerda: 9.00-12.00  – tanácsadás: 

13.00-14.00
csütörtök: 12.00-15.00

péntek: 9.00-12.00

Kedves  
Környei Szülők, Gyerekek!

A koronavírus-járvánnyal  
kapcsolatos néhány fontos  

tudnivalót szeretnék megosztani 
Önökkel, Veletek

A koronavírus cseppfertőzéssel terjed, 
ez azt jelenti, hogy a fertőzött beteg 
nyálában, légúti váladékában, ezál-
tal a kezén, haján, ruháján, a környe-
zetében lévő tárgyakon, levegőben 
jelen van. Ezér t a megfer tőződés 
megelőzése érdekében maradjunk 
ot thon! Amennyire lehet, a szűk 
családtagokon kívül ne találkozzunk 
senkivel, csökkentsük minimálisra a 
másokkal való találkozások számát.  
A gyermekorvosi rendelőbe is egy-
szerre csak egy gyerek (vagy test-
vérek) és egy szülő jöhet be. Csak 
telefonos egyeztetés után jöjjenek! 
(tel.:  34 473 095, 20 967 4054 – hétköz-
napokon 8 és 16 óra között hívható). 
A megelőzés érdekében fontos a 
gyakori kézmosás, szellőztetés is.

A koronavírus-fertőzés többféle  
formában jelentkezhet:

• Lehet tünetmentes fertőzés, de a 
fertőzött ember ilyenkor is megfertőzhet 
másokat.

• Lehet hőemelkedéssel, köhögéssel 
járó enyhe megbetegedés

• Jelentkezhet influenzához hasonló 
megbetegedés hirtelen magas lázzal, 
száraz köhögéssel, izomfájdalommal, 
rossz közérzettel

• Kialakulhat vírusos tüdőgyulladás 
lázzal, köhögéssel, légszomjjal, nehéz-
légzéssel: ez légzészavar esetén kórházi 
kezelést igényel, kialakulhat súlyos, 
életveszélyes állapot.

A jelenlegi tapasztalatok szerint a 
súlyos, tüdőgyulladással járó megbe-
tegedés főként az idősebb korosztályt, 
a krónikus betegeket veszélyezteti, de 
ritkábban előfordulhat fiataloknál, 
gyermekeknél, csecsemőknél is.

A koronavírus ellen hatékony gyógy-
szer jelenleg nincs. A kezelés a tünetek 
enyhítésére (lázcsillapítás, bő folyadék-
fogyasztás, ha szükséges légzéstámo-
gatás) irányul.

Lázas beteg gyermek esetében, 
amennyiben a gyermek jó általános 
állapotú, jól itatható, élénk, nincs 
légszomja, az otthoni teendő a lázcsil-
lapítás és a bő folyadékfogyasztás.  
A láz az immunrendszer védekezésé-
nek a része, vírusölő funkciója van, ezért 
lázat csak 38,5 °C fölött csillapítsunk. 

A lázcsillapítók hatóanyagát kell min-
dig figyelni. Az azonos hatóanyag 
tartalmú lázcsillapítók adása közt 
minimum 6 órát, a különbözők közt 3 
órát kell várni.

Hatóanyag: Metamizol .  Készí t -
mény: Antipyretikus kúp, Germicid 
kúp, Flamborin, Algopyrin, Optalgin. 
Hatóanyag: Paracetamol Készí t -
mény: Panadol, Rubophen, Benuron, 
Mexalen. Hatóanyag: Ibuprofen. Ké-
szítmény: Nurofen, Algoflex. Felmerült, 
hogy az ibuprofen hatóanyagtartalmú 
lázcsillapítók a koronavírus-fertőzés 
esetén súlyosbíthatják a betegség 
lefolyását, de ezt még vizsgálják, tudo-
mányosan nem bizonyított.

Jó állapotú gyermek 3 napnál hosz-
szabban tartó láza esetén, illetve ha 
bármi kérdésük, kétségük adódik, 
telefonon jelentkezzenek!

Ha a gyermek rossz állapotú, elesett, 
nem iszik, nehézlégzése, légszomja 
jelentkezik, telefonon azonnal jelent-
kezzenek, munkaidőben a rendelőben, 
munkaidőn kívül a háziorvosi ügyele-
ten, vagy a Mentőknél.

Mindenki vigyázzon egymásra és 
magára. Együttműködve, egymáshoz 
bizalommal fordulva reméljük a beteg 
gyermekek mielőbbi gyógyulását.

Köszönettel: Dr. Szegeczky Zsófia

Védőnői szaktanácsadás  
– Jenei Zita

A koronavírus okozta veszélyhelyzet 
miatt a védőnői ellátásban a követ-
kező változások történtek:

A személyes találkozásokat minimális-
ra kell csökkentenünk. A kapcsolatot, 
amennyiben megoldható, telefonon, 
e-mailben, video chat formájában 
tartjuk. A tanácsadót mindenki ki -
zárólag csak előzetes telefonos idő-
pont egyeztetés után keresheti fel, a 
tanácsadóban egyszerre csak egy 
várandós illetve a csecsemővel csak 
egy szülő tartózkodhat. A 18 hónap 
feletti gyermekek státuszvizsgálatát 
bizonytalan időre fel kellett függesz-
teni. Visszavonásig ezen gyermekek 
fejlettségi szintjéről telefonon, e-mail-
ben tájékozódom, az érzékszervi, stb. 
vizsgálatokra későbbiekben kerül sor. 
Kisebb gyermekek szokásos státusz-
vizsgálatát, ha lehet, a gyermekorvos-
sal együtt végezzük, hogy elkerüljük 
a kettős megjelenést. A csecsemők 
fejlődéséről havonta, távkonzultáció 
formájában tájékozódom. A kötele-
ző védőoltások folytatódnak, ennek 
időpontjáról továbbra is értesítem a 
szülőket. 

Terhesgondozási kiskönyv  
kiállításának a folyamata: 

Törekednem kell, hogy 15 percnél 
többet senki ne töltsön a tanácsadó-
ban. Így az új kismamákat megkérem, 
hogy telefonon vegyék fel velem a 
kapcsolatot, majd e-mail címemre 
küldjék el a nőgyógyászati leletüket 
és a személyes adataikat, ami alapján 
kitöltöm a kiskönyvet és ezután találko-
zunk a tanácsadóban, ahol átadom 
a kiskönyvet és elvégzem a szükséges 
vizsgálatokat.

Megértésüket előre is köszönöm!

Jenei Zita, védőnő

email: jeneizita@gmail.com

Tel: 06 303972400

Fogorvosi Rendelő  
- Wiszt Dent Kft.

Környe, Alkotmány utca 32.
Telefon:  

473-601 vagy 06-20/256-02-77

A 10/2020.III/14. EMMI kormányrende-
let értelmében a fogorvosi alapellátás 
keretében a vészhelyzet fennállásáig

CSAK SÜRGŐSSÉGI BEAVATKOZÁS 
VÉGEZHETŐ EL

• fogból induló gyulladás ellátása 
(foghúzás)

• szájüregi tályog megnyitása, böl-
csességfog körüli gyulladás kezelése

• fogak friss baleseti sérüléseinek 
ellátása (foghúzás)

• idegentest eltávolítása
• nyálkahár tya gyulladásának 

gyógyszeres kezelése (ecsetelés)
• vérzéscsillapítás (tamponálás, var-

rat behelyezése)
• állkapocsficam visszahelyezése, 

törött állcsont nyugalomba helyezése

Kérjük, hogy telefonon keressék meg 
rendelőnket és úgy kérjenek időpontot 
SÜRGŐS beavatkozáshoz!

ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉS  
NÉLKÜL NE JÖJJENEK  

A RENDELŐBE!!!

Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00

Csütörtök: 13.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00

A fenti rendelési időben mindkét körzet 
betegeit ellátjuk helyettesítés kereté-
ben.  Megértésüket és együttműködé-
süket köszönjük!
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Házhoz menő lomtalanítás: felfüggesztve

A VERTIKÁL Közszolgáltató Non-
profi t Zár tkörűen Működő 
Részvénytársaságtól kapott 

tájékoztatás szerint a szolgáltató a 
koronavírus terjedésének lassítása 
érdekében 2020. március 18 -ától 
határozatlan időre felfüggesztet te 

a közszolgáltatással érintett ingat-
lanokban keletkezett, feleslegessé 
vált használati tárgyak (lom) előre 
egyeztetett és település szintű elszál-
lítását, tekintettel arra, hogy a szállítás 
során mind a lakosság, mind pedig 
a társaság munkavállalói rendkívül 

nagy fertőzésveszélynek vannak ki-
téve. A vezérigazgatói utasítás arra 
is kitér, hogy „a társaság törekedni 
köteles minden szükséges intézkedés 
megtételére a tekintetben, hogy az 
elhalasztot t lomtalanítások gyors 
ütemben pótlásra kerüljenek.”

Szünetel az előjegyzés az akut ellátásban és 
a nyomtatott laborleletek  kiadása  

Változik a vérvételi rend a tatai és a 
tatabányai ellátóhelyeken március 
17-től. A betegeket egyesével, érke-
zési sorrendben engedik az épületbe, 
majd a vérvételi helyhez. Amint egy 
páciens végez, léphet be a következő 
– tudatta honlapján a Szent Borbála 
Kórház. Az intézmény kéri a bejáratok-
nál várakozókat, tartsák a min. 2 méter 
távolságot egymástól. A vérvételre a 
megszokott időben 7 órától 11 óráig 
kerül sor.

A tájékoztatás szerint a szakren-
deléseken, diagnosztikai egy-
ségekben (MR, CT, UH, röntgen) 

az előjegyzés további intézkedésig szü-
netel. A kórház csak akut problémával 
jelentkező betegeket lát el. Az egyes 
szakrendelések igénybevételének 
módját későbbiekben még pontosítják. 
A már előjegyzési időponttal rendelke-
ző betegeket kérik, hogy konzultáljanak 
az orvosukkal. Az ellátásban érintett 
egységek minden előjegyzett beteget, 

aki megadta elérhetőségét,  személye-
sen tájékoztat az ellátás további lehető-
ségeiről. Március 17-étől nincs laborlelet 
kiadás/átvétel az intézményben, ezért 
kérik, személyesen ne fáradjanak be, 
mert kinyomtatott laborleleteik átvé-
telére nincs lehetőség. A korona vírus 
kapcsán felmerülő intézkedésekről 
a Szent Borbála Kórház honlapján, 
ezen a linken lehet tájékozódni: http://
tatabanyakorhaz.hu/blog/koronavirus-
tajekoztato/

Elmarad az elsősök ismerkedése az iskolával
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értesíti a leendő első osztályos gyermekek szüleit, 
hogy a fennálló járványügyi helyzet miatt elmarad a hagyományos ismerkedési program az intézménnyel. Magyarits 
Katalin igazgató azt kéri a szülőktől, hogy kövessék figyelemmel az iskola honlapját, ahol minden rendelkezésre álló 
információt, így az iskolai beíratással kapcsolatos híreket is megosztják. A honlap a http://www.kisfaludy-kornye.
sulinet.hu/ oldalon érhető el.

VIGYÁZZUNK 

EGYMÁSRA!


