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Jegyzőkönyvi kivonat
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Polgármesterének 2020. november 16-án hozott döntéséről

Tárgy: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről
15/2020 (XI.16.) számú Polgármesteri Határozat
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és
hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
1. Az önkormányzat által működtetett intézményekben – Tápiógyörgye Község
Önkormányzata, Tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatal, Tápiógyörgyei Kastélykert Óvoda- és
Mini Bölcsőde, Tápiógyörgyei Konyha- és Étterem, Tápiógyörgyei Községi Könyvtár és
Művelődési Ház, Községi Gondozási Központ, Egészségház – folyamatosan biztosítsák a
kézfertőtlenítés lehetőségét mind a dolgozók, mind az ügyfelek részére. Növeljék az
intézményekben a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát. Valamennyi dolgozónak biztosítsák
mindazon eszközöket, védőfelszereléseket, amelyek munkakörük biztonságos ellátásához
szükségesek.
2. Utasítom a Községi Könyvtár és Művelődési Ház vezetőjét, hogy minden kulturális
rendezvényt mondjon le, illetve ne kerüljön megszervezésre, az árusításokat felfüggesztem.
3. Utasítom a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde vezetőjét, hogy 2020. november 5.
napjától (csütörtök):
•Az otthon maradó gyermekek távollétét igazolni nem szükséges;
•Beteg gyermeket a legenyhébb megfázás vagy influenza jellegű tünet megléte esetén
sem áll módunkban fogadni;
•Beteg szülő ne kísérjen gyermeket az intézménybe;
•A gyermekeket a szülőknek, kísérőknek az óvoda bejáratánál kell átadni az ott
tartózkodó óvodai alkalmazottnak; az intézménybe a belépés két bejáraton történik.
4. A Községi Gondozási Központban továbbra is hatályban van a látogatási tilalom.
Utasítom az intézmény vezetőjét, hogy készítse el az intézmény Eljárásrendjét, a koronavírus
okozta járványhelyzettel kapcsolatban. Folyamatosan tájékoztasson a dolgozók és a bentlakók
helyzetéről.
5. Utasítom az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a Hivatal épületében az ügyfélfogadás
rendszerét tekintse át és a szükséges korlátozó intézkedéseket vezesse be, figyelembe véve az
elektronikus ügyintézés szélesebb körű igénybe vételének lehetőségét.
6. Utasítom a Községi Konyha és Étterem élelmezésvezetőjét, hogy kerüljön
biztosításra minden gyermek, tanuló, idős részére az étkezés. Az étel átvétele un.
zsiliprendszerrel működjön.
7. Utasítottam az intézményvezetőket, hogy amennyiben az intézmény működése során
a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, vagy önkormányzati
döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatást kell adni
vagy egyeztetést kell kezdeményezni.
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8. Folyamatos, együttműködő kapcsolatot kell tartani a Pest megyei, a Nagykátai
Járási kormányhivatal vezetőjével a hiteles, pontos és naprakész információk megszerzése, és
az önkormányzat által tett intézkedések megfelelőségének egyeztetése, a lakosság azonnali
tájékoztatása érdekében.
9. Utasítottam a jegyzői referenst, hogy az önkormányzat hivatalos internetes oldalán
a www.tapiogyorgye.hu, továbbá az önkormányzat facebook oldalának híranyagaik között
vezető helyet foglaljanak el a koronavírussal kapcsolatos információk, hogy a lakosság mind
szélesebb köre jusson hiteles információkhoz.
10. A háziorvosi körzetekben az önkormányzat biztosítja a fertőtlenítéshez szükséges
eszközöket. A személyes orvos felkeresés csak nagyon indokolt esetben történjen meg. A házi
betegellátást TUGYI ISTVÁNNÉ végzi mind a két háziorvosi körzetben.
11. A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében tett önkormányzati intézkedések
többletköltségének pénzügyi forrását az önkormányzat költségvetésében, a központi
költségvetésben meghatározottak szerint biztosítom.
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