
  T Á J É K O Z T A T Á S 
 

Mint köztudott, a kormány Európában fokozódó koronavírus járvány miatt kihirdette a veszélyhelyzetet és 
rendkívüli intézkedéseket vezetett be.  
A mostaninál komolyabb veszélyhelyzet megelőzése érdekében a Képviselő testülettel egyetértésben az 
alábbiakat rendeljük el:  
 

- 2020. március 16. napjától határozatlan időre bezár a Községi Könyvtár valamint a Faluház.  
Ezen időponttól fogva az intézményeink nem látogathatóak, a rendezvények, alkalmi és 
rendszeres teremhasználatok, klubok, csoportos sportfoglalkozások elmaradnak.  
Az újranyitás időpontjáról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.  

 

- Önkormányzatunknál valamint a Közös Önkormányzati Hivatalnál is 2020. március 16. napjától 
telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat kerül bevezetésre, személyes ügyfélkapcsolat előre 
egyeztetett, halaszhatatlan ügyben, mérlegelést követően lehetséges.  

 

- A háziorvosi rendelésre érkező betegeket megkérem, hogy egymástól lehetőség szerint legalább 
2 méter távolságot tartsanak be. Koronavírus megbetegedés gyanúja esetén telefonon hívják a 
körzeti orvost (+36-30-267-15-25), ne menjenek rendelőbe. 

 

- Az általános iskola a központi rendelkezésnek megfelelően zárva tart.  
 

- A Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása fenntartású Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 
visszavonásig bezár. Az intézmény 2020. március 16. napján és 17. napján még ügyeletet tart és 
fogadja azokat a gyerekeket, akiknek a rendkívüli helyzetben még nem sikerült megoldani az 
elhelyezését. Az intézményvezető a részletes intézkedések kidolgozásáról és a szülőkhöz történő 
eljuttatásáról gondoskodik.  

 

- Az idősek szociális étkezése az eddigieknek megfelelően biztosítva lesz.  
 

Kérjük, amennyiben a családjában, környezetében van olyan személy, aki határzár alá vont országokban 
dolgozott, és hazatérni készül, ezáltal érintett a korlátozó intézkedésekben, FELTÉTLENÜL értesítse a 
megadott telefonszámot illetve értesítsen elérhetőségeinken is. (kiszti@invitel.hu, +3630-952-1771) 
Mindemellett kérem, hogy az érintett személyek fokozottan felelős magatartást tanúsítva, tartsák be a 
korlátozó intézkedéseket, ezzel is megelőzve a helyzet további romlását. A korlátozó intézkedésekről 
kérem tájékozódjanak a https://koronavirus.gov.hu oldalon. Ingyenesen hívható információs zöld 
vonalak: 06 80 277455, 06 80 277456.  
 
Kérjük az idős, nyugdíjas korú lakosságot, hogy saját biztonságuk érdekében kerüljék a nagyobb 
tömegeket, a tömegközlekedés használatát, aki teheti, maradjon otthon!  
Királyszentistván lakosságát pedig arra kérjük, kiemelten figyeljen a környezetében, szomszédságában 
élő idősekre, óvjuk meg az idős embereket a bevásárlás során jelentkező esetleges veszélyektől, ezért 
lehetőségeik szerint segítség őket vagy jelezzék a +36-30-9521771-es telefonszámra, hogy 
bevásárlásban segíteni tudjuk.   
 
Megkérjük a tisztelt lakosságot, mindenki fokozottan vigyázzon magára, embertársaira és 
felelősségteljesen tartsa be a higiéniai előírásokat, lehetőleg ne menjen közösségbe! 
 
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárul a védekezéshez. Bízzunk benne, hogy együttes 
erővel, együttműködéssel elejét tudjuk venni egy nagyobb járvány kialakulásának.   
 

Királyszentistván, 2020. március 15.  
 

 Kőszegi Ilona s.k.  
 polgármester 

 


