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Lakossági tájékoztatás 
 

Tisztelt Bükkszéki Lakosság! 

A koronavírus világjárvány miatt a Kormány 2020. március 11-én kihirdette a veszélyhelyzetet 

az ország egész területére. 

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy az alábbi intézkedések kerültek bevezetésre: 

1. Köznevelési intézmény rendkívüli szünete: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában 

biztosított jogkörömben eljárva a Bükkszéki Napköziotthonos Óvodában 2020. március 17. 

napjától visszavonásig rendkívüli szünetet rendeltem el. 

A rendkívüli szünet ideje alatt a gyermekek az intézményt nem látogathatják, szülői igény 

esetén, amennyiben a gyermekek elhelyezése nem megoldott, kis csoportokban a 

gyermekfelügyeletet az intézmény biztosítja, az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés 

alapján. A szükséges és indokolt igényről az intézményvezető dönt a polgármester 

egyetértésével. Tel: 30/500-3442 vagy 30/713-9583 

2. Gyermekétkeztetés: Az iskolalátogatási tilalom ideje-, valamint a bölcsődékben, óvodákban 

elrendelt rendkívüli szünet ideje alatt, az intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermekek, 

tanulók számára a napi egyszeri főétkezést (ebédet) az önkormányzat biztosítja, bejelentett 

szülői igény esetén. Az ebédért ugyanazt a térítési díjat kell fizetni, mint az intézmény normál 

működése esetén. Az ebéd egyszer használatos edényzetben kerül kiadásra, kiszállítással. 

Telefon: 30/634-3361 

3. Siroki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása: A Siroki Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. március 23-tól ügyeleti szinten működik. A beadványok benyújthatók az E-

önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/ keresztül, az onkormanyzat@sirok.hu e-

mail címen, illetve az ügyeletet biztosító köztisztviselő telefonon a 36/561-000 telefonszámon, 

az anyakönyvvezető a 30/691-6037 telefonszámon érhető el.  

4. Idősek ellátása: Kérem a 70. életévüket betöltött lakosokat, hogy lakóhelyüket ne 

hagyják el! Kérem továbbá, hogy akinek nincs olyan hozzátartozója, aki a napi életvitelében 

(bevásárlás, gyógyszerek kiváltása) segíti, jelezze a Községházán a 36/361-013 vagy a 30/500-

3426 telefonszámon. A szociális étkeztetés biztosítása igény szerint folyamatosan történik. 

5. Házi- és fogorvosi ellátás: A házi- és fogorvosi rendelés csak a sürgősségi ellátásra 

korlátozódik! Aki a koronavírus tüneteit észleli magán (láz, száraz köhögés, légszomj), első 

lépésként telefonon keresse a háziorvost! 

6. Védőnői szolgálat: A védőnő csak indokolt esetben látogat családokat, a járványhelyzet 

ideje alatt a tanácsadás is csak a legszükségesebb beavatkozásokra korlátozódik (pl. kötelező 

oltások). Telefonszám: 30/458-9502 
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7. Közművelődési intézmények: 2020. március 16-tól a kulturális, közművelődési 

intézményekben (Faluház) is látogatási tilalom van érvényben. 

8. Üzletek működése: Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási 

tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a 

gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt 

kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben 

15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.  

Aki az üzletben a tilalmazott időpontban, vagy meg nem engedett módon tartózkodik, 

szabálysértést követ el, mely 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-is terjedő pénzbírsággal sújtható. A 

korlátozó intézkedések megtartását a rendőrség ellenőrzi.  

9. Közterületen történő várakozás: felhívjuk figyelmüket a közterületen (orvosi rendelőnél, 

gyógyszertárnál, ételosztásnál, postán, üzleteknél, pénztárnál) történő sorban állásnál 

FOKOZOTTAN ÉS KIEMELTEN TARTSÁK BE AZ EGYMÁSTÓL VALÓ 1,5-2 

MÉTERES TÁVOLSÁGOT! A járvány terjedését a higiéniai előírások betartásával, a 

személyes érintkezések teljes megszüntetésével, a személyek közötti távolság betartásával 

tudjuk megakadályozni, illetve lassítani! Az egészségügyben dolgozók munkáját azzal tudjuk 

leginkább segíteni, a közösségünk minden tagját azzal tudjuk leginkább védeni, hogy most 

ebben az időszakban távolságot tartunk! 

10. Hatósági házi karantén: A házi karanténban lévők nem hagyhatják el tartózkodási 

helyüket, nem fogadhatnak vendéget, nem érintkezhetnek senkivel, ellátásukat elsősorban 

családjuknak, vagy az önkormányzatnak kell megoldania. A szabályok betartását a rendőrség 

ellenőrzi. 

Aki megszegi a rendelkezéseket, akár több évig tartó szabadságvesztésre is számíthat: aki 

megszegve a hatósági házi karantén szabályait, másokat megfertőz, súlyos testi sértést követ el, 

mely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető; ha ez a testi sértés életveszélyt vagy 

halált okoz, azt kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény.  

11. Önkéntes házi karantén: Kérem azokat a bükkszéki lakosokat, akik külföldről most 

érkeznek haza, a közösség érdekében vállalják, hogy 14 napra otthonukban maradnak, 

függetlenül attól, hogy bármilyen betegségre utaló tünetet észlelnek-e magukon.  

12. Katolikus szertartások: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján a 

nyilvános szentmisék és liturgiák szünetelnek. A temetési szertartások a ravatalozó kizárásával, 

egyszerű és rövid formában, a sírnál történnek. 

 

Most a felelősségteljes magatartás a legfontosabb!  

Tartsuk be a szabályokat és ajánlásokat! 

Kérem mindenki együttműködését, vigyázzunk egymásra! 
 

Bükkszék, 2020. március 20. 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 


