FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

MARADJANAK OTTHON!

A koronavírus nagyon gyorsan terjed, és
tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.
Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat,
hogy maradjanak otthon, és mindent
tegyenek meg annak érdekében, hogy ne
kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.
Ellátásukról az önkormányzatok kötelesek
gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz! Ez a
vírus mindannyiunk életére nagy hatással
van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

külföldről hazatérő állampolgárokhoz
Az új koronavírus magyarországi
terjedésének csökkentése, a fertőzés
tömegessé válásának lassítása
érdekébe a Nemzeti Népegészségügyi
Központ felhívja mindazok figyelmét,
akik az elmúlt időszakban bármely
külföldi országban jártak, hogy
vonuljanak önkéntes házi karanténba.

KIJÁRÁSI
KORLÁTOZÁS!

2020. március 28. - április 11.
www.koronavirus.gov.hu

HÁZIORVOSI FELHÍVÁS

Ha Önnél láz, köhögés, nehézlégzés jelentkezik és a tünetek jelentkezését megelőző
14 napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal fertőzött személlyel, az új
koronavírus fertőzéssel érintett területen járt:

Maradjon otthon és telefonon hívja háziorvosát!

Dr. Czenke Antal: 886-433
Dr. Korniss Attila: 886-477

Ha mégis valamilyen okból személyesen jelenik meg, ne üljön le a váróteremben,
hanem azonnal jelezze ezt az asszisztensnek!

NAPPALI SZOCIÁLIS
KÖZPONT

Segítségre
szorul?
Idős
és
egyedül él? Hatósági vagy önkéntes
karanténban tartózkodik? Szükség
esetén a bevásárlásban és a
gyógyszerellátásban a Sajókazai
Nappali Szociális Központ dolgozói
nyújtanak segítséget.
Telefon: 505-209 ; 505-210

Mozaik

ZÖLDHULLADÉK EDÉNYZET

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy akik
előzetesen
zöldhulladék
edényzetet
igényeltek, azok számára, 2020. április
6-án a rendkívüli helyzetre való tekintettel,
kiszállításra
kerül
a
hulladéktároló.
Amennyiben ez az időpont nem megfelelő,
2020. április 9-én, 8-12 óra között a
Polgármesteri Hivatal udvarán, személyesen
is átvehetik az edényzetet. Az alábbi
elérhetőségen, várjuk a további igényeket:
Telefon: 355-014

Kiadja: Sajókaza Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Török Zsuzsanna
jegyző • Szerkesztő: Lévai Ákos • Megjelenik: 1000 példányban

I. évfolyam 4. szám
2020. április

Mozaik

Sajókaza Község
Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”

/Pál második levele Timóteushoz 1,7/
Kedves Sajókazaiak!
Községünk is a koronavírus megjelenésével, egy merőben
új nehézséggel került szembe március elején, aminek hatására,
teljesen átalakult a megszokott, mindennapi életünk. Magyarország
Kormányának megelőző intézkedései és prevenciós tájékoztatói
(veszélyhelyzet kihirdetése, oktatási intézmények bezárása, határok lezárása,
rendezvények betiltása, kijárási korlátozás elrendelése és még sorolhatnák...)
amit a média, legyen az televízió, rádió, nyomtatott sajtó, közösségi
média, folyamatosan közvetít az emberek felé, mind-mind egy célt
szolgálnak: a vírus terjedésének lassítását.
A településen, Mi úgy járulhatunk hozzá ehhez a globális probléma
enyhítéséhez, ha az országos, illetve helyi intézkedéseket komolyan
vesszük, és azokat betartjuk! Ez Mindenki érdeke!
Az önkormányzat kiemelt feladatai a jelen helyzetben: az idősebb
társaink és gyermekeink védelme, valamint a hatósági, vagy önkéntes
karanténban lévő polgárok segítése. A Nappali Szociális Központ
munkatársai alap létszámmal, de megemelkedett feladatszámmal,
azon dolgoznak nap mint nap, hogy minden kérésnek eleget tegyenek,
legyen az a napi élelmiszer-bevásárlás, vagy gyógyszerkiváltás.
A kialakult helyzetre való tekintettel, a rendszeres gyermekétkeztetést
az önkormányzat konyhája, továbbra is biztosítja a gyermekek számára.
Kérjük Önöket, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak, a
település Facebook oldala naprakész információt közöl rendszeresen,
legyenek azok helyi, vagy országos intézkedések, felhívások.
A ránk váró időszakban fokozottan figyeljünk egymásra és a
higiéniára, óvjuk idős szeretteinket, és lehetőségeink szerint maradjunk
otthon! Tegyünk Közösen az egészségünkért, vigyázzunk magunkra!

Sajókaza Község Önkormányzata nevében
áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!

Rusznyák István polgármester

Izsó Pál alpolgármester

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

GYERMEKÉTKEZTETÉS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzat az
óvodások, általános iskolai és középiskolai tanulók
részére biztosítja a gyermekétkeztetést, aki azt igényli.
A
gyermekétkeztetést
az
önkormányzat
fenntartásában lévő Gézengúz Napköziotthonos
Óvodában (Sajókaza, Rákóczi utca 21.), valamint a
Sólyom telepi óvodában (Sajókaza, Sólyom telep 2.) az
étel elvitelével biztosítjuk 12:00 és 14:00 óra között!
Az étel napi elviteléről a meghatározott időponton belül, a szülő illetve
a törvényes képviselőnek kell gondoskodnia.
Az étel tárolására nincs lehetőség, így az időpontot kérjük pontosan
betartani! Az étel előre csomagolva kerül kiosztásra! Ételhordót nem
kell a szülőnek biztosítania! Akik még eddig nem jelezték szándékukat a
Konyha 48/820-890-es telefonszámán megtehetik!

„IDŐSÁVOS VÁSÁRLÁSI KORLÁTOZÁS”

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról
6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az
élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra
közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra
és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1)
bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti Kormány rendelet
értelmében, 65 év feletti személy élelmiszerüzletbe,
drogériába, piacra, patikába csak reggel 9 óra és déli 12
óra között mehet. A 65 év alattiak csak ezen az idősávon
kívül mehetnek (6-9 óra között, 12 óra után zárásig).
Az idősektől azonban nyomatékosan kérjük, hogy lehetőleg
MARADJANAK OTTHON. A bevásárlást, gyógyszervásárlást bízzák
egy hozzátartozójukra, ismerősükre, vagy nyugodtan forduljanak
az önkormányzathoz segítségért! Ha el is mennek a kijelölt délelőtti
idősávban boltba, akkor tartsák be az ajánlásokat (tartsák a legalább 1,5
méteres távolságot mindenkitől, ne csoportosuljnak, kerüljék az üdvözlés szokásos
formáit, rövid ideig legyenek az üzletben, gyakran és alaposan mossanak kezet)!

Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

SAJÓKAZAI NAPPALI SZOCIÁLIS KÖZPONT
Tájékoztatjuk Önöket, hogy munkatársaink segítséget nyújtanak
a bevásárlásban, és a gyógyszerellátásban azoknak a 65 év feletti
polgároknak, akik ezt kérik! Hamarosan a „nagy bevásárlás” lehetőségét is
biztosítani fogjuk az Önök számára! Kérjük türelmüket és megértésüket
a veszélyhelyzet miatt megemelkedett igények miatt! Ha segítségre van
szüksége, hívja az 505-209 vagy az 505-210 számot!

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

A Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola kéri a
leendő (2020. szeptember 1-től) első osztályosok
szüleit, hogy ha gyermeküket nem a helyi általános
iskolába akarják beíratni, ezt jelezzék 2020. április
8-ig iskolánkban a 48/505-203 telefonszámon, vagy
a kazasuli@gmail.com e-mail címen.
Amennyiben a szülő ezt a szándékát nem jelzi, úgy iskolánk (mint
körzetes iskola) hivatalból felveszi a körzetébe tartozó tanköteles korú
gyermekeket.
A járványhelyzetre való tekintettel a beiratkozáshoz az idén
előreláthatólag nem kell személyesen bejönni az iskolába, (automatikusan
felvesszük a gyereket), a szükséges iratokat a tanév első napján kell majd
bemutatni.
A felvételről iskolánk értesítést küld majd a szülőknek. Probléma
esetén felvesszük a szülővel a kapcsolatot.
Kiss Éva igazgató

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A 7/2020 EMMI határozat alapján a sajókazai
lakcímmel rendelkező óvoda köteles gyermekek
(2020. augusztus 31-ig betölti a 3. évet) beiratkozása a
veszélyhelyzetre való tekintettel elektronikus, illetve
telefonon történik.
Email: gezenguz.ovodavezeto@sajokaza.hu ; Telefon: 30/455-7122
Kérem azokat a szülőket, akik óvodáztatási kötelezettségüket más
településen lévő óvodában kívánják igénybe venni, haladéktalanul
jelezzék óvodánk felé 2020. április 9-ig!
Amennyiben nem jeleznek automatikusan a Sajókazai Gézengúz
Napköziotthonos Óvoda nyilvántartásába kerül a gyermekük.
Petercsákné Fonó Andrea intézményvezető

