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INTEZKEOÉSP
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendkívüli feladatok
megszervezéséről szóló ll2020. sz. Intézkedés módosításáról

Pomáz. 2020. .március 1,í.

A katasztrófavédelemről

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szőlő 201l. évi CXXVIII.
törvény 14.§ (1). tlek. meghatározott feladatkörömtren eljárva a SARS-CoV-2 vírus (,.koronavírus") áital
okozott COVID-19 megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre, valamint a Kormány
4l/2020. (IIL 11.) Kornt. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) elrendelt járványügyi szabáIyokra
tekintettel az alábbiak szerint intézkedem:

I.

Amárcius l5-i nemzetiünnepiinkalkaimával tervezettmárcius l4-i fákl,vásfelvonulástésamárcius

15-

i megemlékezést és koszorúzást nem tartjuk meg.

2.

Az

Önkormányzat és Intézményeiben foglalkoztatottak esetében a belftjtdi és külfloldi kiküldetések
rendjét a belső szabályozási rendszer kezeli. A belftjldi kiküldetéseket a felettes munkahelyi vezető, a
külfióldi kikiildetéseket a po|gármester engedé|yezi. Minden külfuldi uíazásí -beleérlve a magánutakat is
előzetesen be kell jelenteni. Pandémiával érintett országba való utazást karanténban töltött váIakozás
követhet.

3.

A

Szociális Szolgáltatási Központban elrendelt látogatási tilalmat és az idősek nappali ellátását a
továbbiakban is fenntafiom, az idősek otthoni étkeztetésétaz iníézménya továbbiakban is szervezi.
A Védőnői Szolgálatban az eredeti protokoll szerinti csecsemők szűrésétel kell halasaani, tanácsadásra
szervezzen a családok behívása helyett. A család és babalátogatás
szülői igény esetén. vezeíő védőnői hatáskörben engedélyezhető. Babakelengye

a Védőnői Szolgálat családlátogatást

korlátozások között,

átadás, egyéb összejövetel,

rendezvény. ünnepség nem tartható.

A Gyermekjóléti Szolgálat nem fogad ügyí-eleket,
és fertőtlenítését végzik el.

a

foglalkoztatottak 8- l4 óra között

az épúlet takarítását

Felelős: SZSZK Intézményvezetője, Védőnői Szolgálat vezetője.

4,

A

Szociális Szolgáltatási Központban szervezett éteiosztást (élelniszerbank) az udvaron kell

végrehajtani, rossz idő esetén az árkádalatt. Az ebédlőn és konyhán keresztül setnnilyen anyag, áru nem

vihető, az étteremből bútor nem vihető ki,

Felelős: SZSZK lntézményvezetője, ételosztás koordinátora

5,

A Pomázi Művelődési Ház

és Könyvtár

épülete nem nyitható ki a látogatók előtt, minden használatot,

terembérletet felfüggesaek, üzemszünetet rendelek el. A foglalkoztatolíak az üzemszünet alatt kötelesek
mun kába ál ln i és a ház takaritását, ferlőtlenítéséte lvégezn i.
Felelős : M űvelődési Ház igazgatőia

6.

A köznevelési intézményekrevonatkoző korlátozások:

a.

Az iskolák a kományfo 2020.március l3-i bejelentésének megfelelően nem fogadnak tanulókat,
ezér1 iskolai étkeztetést2020. március 16-tól lemondjuk. A konyhai dolgozók kötelesek a
munkahelyükön megjelemi és a takarítási és fertőtlenítési munkákat elvégezni.

b. Az

Óvodák, a Bölcsőde zárya íart, de ügyeletet biztosítunk, Az ügyelet alatt csak azok

a

gyermekek léphetnek be azIntézményterületére, akik szülei az intézkedés mellékletébenszereplő
nyilatkozatot kitöltik és leadják. Az óvodákban és a bölcsődében az ügyelet alatí az étkezést
biztosítjuk. Az óvodák és a bölcsőde íbglalkoztatottjai köteiesek az intézményektakarítását és
ferlótlen ítésételvégezni.

c.

Azokat a gyerekeket, akik az elmúlt 14 napban Olaszország (egész területe), Kína, Irán, Dé}Korea, Németország Heisberg járás (Észak-Rajna-Vesafália tartomány) és lzrael területén jártak,

az

nem engedhetők be, őket kivizsgálás alatt áIló esetnek kell tekinteni és
központi eljárás szerinti elkülönítés és rnintavétel. amelyre az ÁXTSZ intézkedésétkell

íí|tézméI7:/területére

kötelező

a

kérni.

d. A klinikai és a járványügyi

adatok alapján

az orvos (háziorvos, kezelőorvos) éslvagy a

népegészségügyihatóság közösségtle engedhető igazolása alapján íbgadható be Franciaország.
Spanyolország, Svájc, Németország (egész terúlete). illetve az ÁXTSZ lronlapján (nnk.gov.hu)
később közzéteít egyéb országokban járt gy,erekek.

e.

Az ővodavezetők minden nap 9:30 óráis kötelesek az Intézménvvezetőn keresfiül
étkezési létszámot

a

az ügl,elet alatti

jeg1,,zőnek jelenteni.

Felelős : Intézmén.v-vezető, Ó1,odavezetők
7.

A Polgármesteri Hivatal munkarendjét2020. március 16-tól. munkanapokon (hétfotől péntekig) 8-14
időszakban. (ebedidő nélkiil) határozom meg. Az ügylelfogadását át kell szervemi. Utasítom
Pomáz Város Jegl"zőjét, hogy az új és korlátozott ügyfélfogadás rendjét határozzameg
óra közötti

Felelős: Pomáz Város Jegyzője
8.

Felkérern a lakosságot, hogy a kihirdetett veszélyhe|yzet alatt csak halasáhatatlan ügyekbenjárjanak el

szeméIyesen. a hivatali ügyintézésre válasszák a telefonos vagy elektronikus ügyintézést. A helyszíni

szemléket minimálisra csökkentjúk. Személyes megjelenést kívánó ügyekben (pl. haláleset) szerdai
napokon 8-12 óra között lesz lehetőség. más időpontfoglalás nem lehetséges (ez alól kivétel a már
korábban lefoglalt időpontok). Enől a lakosságot tájékoztatni kellI
Fele|ős: Pomázi honlap felelős szerkesztője Pomáz TV szerkesztője
9.

Utasítom Pomáz város jegyzőjét, hogy a kritikus munkakörben dolgozó köaisaviselők létszámát és
munkarendjéthatározza meg1 a banki napoknak a hétfőt és a szerdát jelölöm ki. a pénaári nyitva tartást
péntek 8-13 óra közötti időszakra csökkentem. Törekedni kell a kézpénztbrgalom minimalizálására.
Felelős: Pomáz Város Jegyzője

10.

A 9,

pontban nem érintett valamennyi továtrtli csoport, r,alamint munkakör tekintetében a

csopoftvezetők kötelesek a munkavégzési lehetőségeket felmémi. és gondoskodni arról. lrogy Ponráz
Város Önkormányzata és Intézmény"einek alapter,ékenl,ségei zavartalanul folytatódjanak. Ennek
keretében a csoportvezetők, lntézmén},vezetők az alábbi munkavégzési módokról tehetnek javaslatot a
jegyzó fele:
a)

otthoni munkavégzés (home office). amennviben a munkakör lehetővé teszi, illetve

a

technikai feltételek bjztosíthatók:

b) a Polgrármesteri Hivatalban
biaosításával.

és az Intéznényekbentörténő

munkavégzés. megfelelő védőfelszerelés

Felelős: Pomáz Város Jeg.v-zője

1l.

A

l0. pont szerinti üzemszerű rnűkódés megtarlása mellett a foglalkoztatottak - a közvetlen vezetőjük
engedélye alapján - jogosultak az éves rendes szatladságuk igénybevételére.illetve fizetés nélküti
sza badságot kérel mezn i.
Felelős: Foglalkoztatottak, lntézménlvezetők

12.

A

6. pontban felsorolt országokból hazaérkező foglalkoztatottak és a velük egy háztartásban élő

családtagokró] a közvetlen vezetőí a foglalkoztatott köteles értesíteni,a munkáltatói jogkört gyakorló
döntésének megfelelően a l0- 1 i . pont szerint eljárni.
FeleIős: Foglalkoztatottak, munkáltatók
13.

A kötelező egészségbiztosításellátásairól szóló 1997. évi LXXXilI. tön,ény 44, § g) atpont
értelmében keresőképtelennek minősül és táppénzre jogosult azafoglalkoztatott, akit közegészségügyi
okból foglalkozásátől eltiltanak és más beosztást nern kap, vagy akit közegészségügyi okbóI hatóságilag
elkülönítenek. továbbá aki járványügyi. illetőleg áliat-egészségügyi zárlat miaű munkalrelyén
megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.
Felelős: Foglalkoztatottak

14.

A

munkavégzéstől történő bármely jogcím szerinti távolmaradás esetén az ésszerű és kölcsönös

egytittműködési és tájékoztatási kötelezettség alapján a foglalkoztatottak kötelesek nrinden körülmények
tájékoztatní a közvetlen feletteseiket a külí'oldi utazásaikról.

között

Felelős: Foglalkoztatottak, Intézményvezetők

l5.

A rendkívüli helyzet fennállásának idejére elrendelem, hogy valamennyi foglalkoztatott minimalizálja

a munkahelyi személyes csoportos érintkezésekszámát és gyakoriságát. így az

épületen belüli

egyeztetetések, megbeszélések tartását is, ha azok más telefonos, e-mailes vagy számítógépes alkalmazás
útján is megoldhatók, megszervezhetők. Hasonló módon törekedni kell arra. hog,v a külső partnerekkel

történő személyes találkozások száma csökkenjen, arra feltétlenül szükségesnéltöbb alka]ommal ne
kerüliön sor.

Felelős: Foglalkoztatottak
16.

A járványügyi helyzetre való tekintettel felhívom valamennyi foglalkoztatott figyelmét, hogy
ameruryiben bármilyen tünetet tapasztal (láz, indokolatlan fáradtság, köhögés, izomfájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj), kerülje a társas érintkezést,és a hatósági
előirásoknak megfelelően j árjon el :
a) Maradjon

otthon, ne menjen közösségbe!

b) Ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát!

c) A

háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt. Ha felmerül

a

koronavírus fertőzés gyanúja, akkor

a háziorvos értesítia mentőket és a mentő kőrházba szállítja Önt.

d) A kórházbarr minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek. anely
kimutatja. hogy koronavírussal feftőzött-e vagy nem.

e) Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi
megfigyelés (karantén) alá kerül. A kezelés atfól fiigg, hogy
súly,os iefolyású.

a

betegség mennvire enyhe vagy

Felelős: Fogla lkoztatotta k
17.

Ha valamely íbglalkoaatott vagy közeli hozzátartozőja, vele egy háztartásban élő vagl vele érintkező
szeméIy laboreredménl,e a koronavírus-fertőzöttséget megerősíti, úgy a foglalkoaatott köteles ennek
tényéta közvetlen fe|ettesének haladéktalanu| bejelenteni.
Felelős: FoglaIkoztatottak

18.

A Hivatali Kapu üzemeltetését és íigl,elemmel kísérésétlo1vanlatosan biaosítani kel1. erre ügl,eletet

kel1

szervezni.
Felelős:
19.

J

egyző, informatikus

A Pomáz Körny-éki Orvosi Ü91 elet meeerösitesét rendelenl el. a költségr-etésben szereplő tárnogatáson
íijlül az ehhez szükséges 8,680 eFt finanszirozás átcsoponositásáról gondoskodom.
Felelős: Pénzügyi csoportvezető

20.

Utasítom a Helyi VédelmiBizottság Egészségügl i Védelnri igazgatási feladataival negbízott Pandémiás
csoporlvezetőt, hogy a Pandémiás Csopoftot szervezze meg. a létszámot töltse fel.

Felelős: HVB Pandémiás Csoport Vezetője
21.

Utasítom a Pandémiás Csoport vezetőjét, hogy a Pomázon múködő Gyógyszertárak vezetőivel

a

kapcsolatot vegye fel, mérje fel a Gyógyszertárak felkészültségét, tájékozódjon a készletek biztosításáról,

tegyen közzéLtázi készítésűkézfertőtlenítő szerek receptjeit, szükség szerint egyeáessék az ügyeletes
gyógyszertári rendszer bevezetésének lehetőségét, valamint az idős emberek gyógyszerinek kiváltásának
lehetőségeit.

Felelős: HVB Pandémiás Csoport Vezetője
22,

Utasítom a Pandémiás Csoport vezetőjét, hogy az alapellátást végző orvosokkal a kapcsolatot építseki.
pontosítsa az elérlretőségeket, rendelési időket, ellenőrizze a rendelőkben a járványügyi szabályok
betartását.

Felelős:
-J.

HVB Pandémiás Csoport Vezetője

Utasítom a Pandémiás Csoport vezetőjét, hogy a fogorvosi szoigálattal vegye fel a kapcsolatot és a24.
pontban részletezett feladatokat végezze el, valamint tegyen javaslatot a rendelés korlátozására. vagy
szüneteltetésére.

Felelős:
_+.

HVB Pandémiás Csoport Vezetője

Utasítom az alapellátást végző orvosokat, hogy

a

rendelési időpontokban tófiénő változást,

szabadságolást, helyettesítést,elérhetőség változást, valamint az esetleges koronavírus fertőzést, vagy
annak gyanú.iát és a tett intézkedéstminden esetben a polgármesteri titkárságra e-mailon jelentsék
(,_',,1,1,. :,.._i.a|, ]

. :,).

Felelős: alapellátást végző orvosok
25.

Utasítom Pomáz Város Jegyzőjét. hogy az Önkormányzat és Intézmény,ei foglalkozás-egészségügyi
feladatait ellátó orvosát szabadságáról

Felelős: J
26.

egy

rende§e be, végeZesse el a Pandémiás tervben leírt feladatokat.

ző, informatikus

Utasítom az Önkormányzati Önkentes Tűzoltóság Parancsnokát. hogy készüljenek fel épületen belüli és
szabadtéri í-erlőtlenítésifeladatokra. mérje f-el a meglévő és szükséges egyéni védőfblszereléseket, az
iíjúsági túzoltóképzést fiiggessze fel és készüljönfel az állornány esetleges rendkívüli készenléti szolgálat
elrendelésére.

Felelős: Tűzoltóparancsnok
27.

Utasítom az ÖnkormányzatKőzíeíúlet fenntartó csoportját, hogy a köaéri szemetes edények napi szintű
ürítésétés elszállításáí szervezze meg. A Szent lstván parki játszótér bezárásra kerül, helyezzen ki táblát,
hogy javasol_iuk a gyerekek otthontartását.
Felelős: Közterület fenntartó csoport vezetője

28.

A veszély,helvzet alatt

a.
b.
c.

a iakosságtól azalábbi korlátozások betartását kérem;

Figleljék a híradásokat

és csak kormányzati és önkormányzati

hírcsatornák híradásait terjesszék!

lnfluenzajellegű tűnetek megjelenése esetén a l6. pontban leirtak szerintjárjon el!

A rendezvényhelyszínek. esküvők megtartása zárt térben a Kormányrendelet szerint l00 fo

1ölött

tilos, a korlátozás a rendezvényszervező. illetve a helyiség üzemeltető felelőssége.

d.

Korlátozó és megelőző szabályok bevezetését és betartását javaslom minderr Porrrázon működő
fodrász, műkörmös, pediktirös, manikűrös, masszőr vállalkozásnak, valarnint kondi és firtrres
termeket üzeme]tető vállalkozásoknak, kereskedelmi egységeknek.

e. A

Pomázon működő vállalkozásoknak" cégeknek Útmutatót teszünk kózzé a honlapon. alrol a

szükséges j árványnregelőzó intézkedésekheznyújtunk se_qítséget,

f. A küllöl

dről hazatérő pomáziak. valanrint akik március 1-14-e között értek haza a 6/c pontban
felsorolt országokból és nem estek át szűrésen.jelentkezzenek szűrővizsgálatra. addig maradjanak
otthonukban. Akik az 6/d pontban felsorolt országokban jártak, a szűrővizs_gálat részükre is
ajánlott. Mjnden más országbólhazatért pomázit. vagy azokat a pomáziakat. akik ilyen személyjel
érintkezhettek. javaslonr az önkéntes lrázi karantén vállalását,

29.

A jelen utasítást ahatálya alá tatoző valamennyi csopofi és lntézmény részéremegküldött körlevéIben
hirdetem ki és pomáz város informatikai rendszerében teszem közzé és elérhetővé.

30.

Jelen utasítás 2020. március l4. 17:00 órától hatályos.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel számíttrnk valarnennyi foglalkoztatott

Melléklet az212020.szárnú intézkedés 6.c, d. pontjához

ELLENÓRZÉs| t

tsu

Az óvoda, bölcsőde zárvatartása alatti ügyeletet igénybevevő szülők (nem foglalkoztatottak) részére.
Pomáz Város Önkormányzata törekszik a foglalkoaatottak biztonságának és egészségénekntegőrzésére. ezéta a
.járványügyi veszélyhelyzet ideje a|att arra kérjük az lntéznrényekbe belépni szándékozó személyeket" hogy az
alábbi ellenőrzési lista kitöltésével segítsékaz új koronavírus megbetegedes (COVID-l9) terjedése eilen hozott
megelőző intézkedések betartását.

Kérjük, töltse ki az alálrbi ellenőrzési listát:
1

2

A kitöltő

neve:

A gyermek

lreve:

J.

A rryomtatvárry kitöltésének dátuma:

4.

E,lérhetőség (e-mail. telefonszárn)

5.

6.

:

Tartózkodott-e On vagy gyermeke az
elmúlt 14 napban koronavírussal fertőzött
területen. országban? Ha ieen. hol?
Sorolja íbI, meiy országokban volt / utazott
/ látogatott l átutazotí Ön vagy gyermeke az

elmúlt l4 napban.

7.
8.

9.

Van-e, volt-e kapcsolatban olyan
személlve1. aki koronavírussal fertózött?
Van-e. volt-e közvetlen kapcsolatban olyan
személly,el. aki kül loldi országban járt,

átutazott. tartózkodott az elmúlt l4 napban?
Tartózkodott-e
dolgozott-e az Ón közeli
körnvezetében. "otthonában élő olyan

személy. aki koronavírussal fefiőzött vagy
volt?

fertözött

A rtegadott adatokat biaonsági okból és a COVID-19 koronavírus-megbetegedés kapcsán hozott intézkedésekkel
kapcsolatban használjuk. Fenti adatokat kizáróilag az Önnel kapcsolatban átló Intézményvezető vagy
íbglalkoaatott és Pomáz Város Helyi Védelmi Bizottságának vezetői ismerheti rneg. Jelen nyilatkozaíát a
kitöltéstől számított 30 napon belül megsemmisítjük.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatok hiánya esetén, il|etveo ha Ön kockázatosnak minősülő országban járt,
kockázatos személyi kontaktusban volt az elmúlt l4 napban, az ügyelet alatt gyermekét óvodába, vagy
bölcsödébe nem hozhatja. az lntézmény dolgozóinak és a többi gyermek személyi ttiztonság és egészség
megőrzése érdekében, belépésétmegtagadjuk.

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Aláű,ás:

-l

