POMÁZI VÁROS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGA
POMÁZ VÁROS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK
8/2020. számú
INTÉZKEDÉSE
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendkívüli feladatok
megszervezéséről szóló további korlátozások bevezetéséről, valamint
a Járványügyi Információs és Kiértékelő Csoportot létrehozásáról,
a reklámújságok terjesztésének korlátozásáról
Pomáz, 2020. március 31.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 15-16.§ meghatározott feladatkörömben eljárva a SARS-CoV-2 vírus („koronavírus”) által okozott
COVID-19 megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre, valamint a 2020. március 11-én
kihirdetett
veszélyhelyzettel
összefüggő
rendkívüli
intézkedések
hatályának
meghosszabbításáról szóló 73/2020.(III. 31.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rendelet) tekintettel az
alábbiak szerint intézkedem:
1.

A Szociális Szolgáltatási Központhoz tartozó Védőnői szolgálatnál a veszélyhelyzet időtartama alatt
a családlátogatás szünetel, a lehető legtöbb gondozottat távkonzultáció keretén belül kell ellátni.
Egyedi esetben, amikor a személyes konzultáció nélkülözhetetlen a személyes találkozás a védőnői
tanácsadóban történik, előre egyeztetett időpontban, vonatkozó óvintézkedések betartásával. A
veszélyhelyzet időtartama alatt a népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése halasztásra kerülnek,
illetve távkonzultáció keretében valósulnak meg.

2.

Felelős: Intézményvezető, Tagintézmény vezető
Határidő 2020. március 31-től folyamatos

3.

4.

5.

6.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományára – a kritikus munkakörben dolgozók kivételével –
a home office munkavégzést elrendelem. A kritikus munkarendben dolgozók a munkaidejét osztott
műszakban, a személyes találkozások minimálisra csökkentésével kell megszervezni. A műszakok
kialakítását a csoportvezetők végezzék el. A munkavégzés ellenőrzését az aljegyző szervezze meg.
a.

Felelős: Aljegyző, informatikus, csoportvezetők

b.

Határidő: 2020. április 1-től

Pomáz város területén hirdetési újság, szórólapok – kivéve a járványügyi érdekből az önkormányzat által
kiadott közlemények - nem terjeszthető. A tilalom betartásával a közterület felügyelőket bízom meg.
a.

Felelős: Közterület-felügyelők

b.

Határidő: azonnal

Pomáz Város Helyi Védelmi Bizottsága szervezetén belül Járványügyi Információs és Kiértékelő
Csoportot hozok létre, vezetőjének kinevezem Dr Siklódi Csilla képviselőt, egyben utasítom a csoport
személyi állományának feltöltésére.
a.

Felelős: Dr Sikódi Csilla

b.

Határidő: 2020.április 1.

Utasítom az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnokát, a Polgárőrség Elnökét, az
önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit, a Pandémiás és a Szociális ellátási csoport vezetőjét,
hogy az álaluk irányított szervezet működéséről, minden nap tegyenek jelentést a virusinfo@pomaz.hu
címre megküldve a tárgynapot követő nap 9 óráig. Felkérem a pomázi közösségi oldalak
adminisztrátorait, moderátorait, hogy a közösségi oldalakon bejegyzésre kerülő lakossági panaszokat,
problémákat, a lakosság alapellátásának szervezésére utaló, az alapellátást veszélyeztető észrevételeket,
bejegyzéseket, szociális és egészségügyi jelzéseket továbbítsák a fenti e-mail címre.
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7.

8.

9.

a.

Felelős: Tűzoltóparancsnok, Polgárőrség elnöke, Intézményvezetők, közösségi oldalak
adminisztrátorai

b.

Határidő: 2020.április 1-től

Utasítom Pomáz Város Helyi Védelmi Bizottságának Járványügyi információs és kiértékelő csoportot
vezetőjét, hogy az információk alapján napi jelentést készítsen, amit jelenítsen meg a város honlapján.
Szervezze meg a lakossági bejelentések gyűjtését és kivizsgálását.
a.

Felelős: Dr Sikódi Csilla

b.

Határidő: 2020.április 1.

Utasítom a Szociális Szolgáltatási Központ, valamint a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy
a szociális étkeztetés megszervezésére tegyenek javaslatot és a végrehajtására készüljenek fel.
a.

Felelős: SZSZK vezetője, Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Vezetője

b.

Határidő: 2020.április 2.

Utasítom a Szociális Szolgáltatási Központ, valamint a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy
a szülői-hozzátartozói felügyelet nélkül maradó gyerekek felügyeletére, ellátására dolgozzanak ki
javaslatot és a végrehajtására készüljenek fel.
a.

Felelős: SZSZK vezetője, Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Vezetője

b.

Határidő: 2020.április 6.

10.

A jelen utasítást a hatálya alá tartozó valamennyi csoport és Intézmény részére megküldött körlevélben
hirdetem ki és Pomáz Város informatikai rendszerében teszem közzé és elérhetővé.

11.

Jelen utasítás 2020. március 31. 18:00 órától hatályos.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel számítunk valamennyi szervezet együttműködésére.

Leidinger István
polgármester
sk.
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