POMÁZI VÁROS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGA
POMÁZ VÁROS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK
4/2020. számú
INTÉZKEDÉSE
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendkívüli feladatok
megszervezéséről szóló további korlátozások bevezetéséről
Pomáz, 2020. ,március 17.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 14.§ (1). bek. meghatározott feladatkörömben eljárva a SARS-CoV-2 vírus („koronavírus”) által
okozott COVID-19 megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre, valamint a Kormány
46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletében, (a továbbiakban: Korm. rendelet) elrendelt járványügyi szabályokra
tekintettel az alábbiak szerint intézkedem:
1.

A Közigazgatási és Népjóléti Csoport összeállítja a 70 évüket betöltött pomáziak listáját választókerületi
bontásban.
Felelős: Nagy Attiláné csoportvezető
Határidő 2020. március 17. 12:00 óra

2.

Szórólapon, elektronikus úton tájékoztatjuk az időseket, hogy maradjanak az otthonukban, felkérjük a
hozzátartozókat, hogy gondoskodjanak a hozzátartozóik ellátásáról. Az egyedül élő, vagy gondoskodásra
szoruló idősek ellátására szervezzünk önkénteseket, valamint az önkormányzati intézmények egészséges
dolgozóiból csoportokat.
Felelős: Dr Király Eszet SZSZK Intézményvezető, Sipos Zoltán Eü-i és Szoc. Bizottság elnöke
Határidő: 2020. március 17. 18:00

3.

A 2. pontban részletezett ellátást kérő idős emberek, vagy hozzátartozójuk, szomszédjuk a Pomázi
Tűzoltóság ügyeletén jelentheti be az igényét az ellátásra a 26/325-123 telefonszámom. Az
igénybejelentés során az ellátást kérő nevét, lakcímét, születési dátumát és telefonos elérhetőségét kell
megadni. Az ügyeletes ellenőrzi, hogy nevezett szerepel-e az 1. pontban körülírt listán és a bejelentett
igényeket minden nap 9 óráig megküldi e-mailon az SZSZK vezetőjének: szszk@szszk.pomaz.hu címre.
Felelős: Tűzoltóparancsnok
Határidő: folyamatos, illetve minden nap 9 óra

4.

A képviselőtestületi és bizottsági ülések nem tarthatók a Korm. rendelet 4.§ (1) szerint
Felelős: Polgármester, jegyző, bizottsági elnökök
Határidő: folyamatos

5.
6.

1
2

Az Óvodákban, a Bölcsődében rendkívüli szünet van, az ügyelet szükségességének szervezését az
intézményvezető mérje fel a gyermekétkezést szervezze meg.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: 2020. április 27.

7.

1
2

A járványügyi helyzetre való tekintettel felhívom valamennyi foglalkoztatott figyelmét, hogy
amennyiben bármilyen tünetet tapasztal (láz, indokolatlan fáradtság, köhögés, izomfájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj), kerülje a társas érintkezést, és a hatósági
előírásoknak megfelelően jelentkezzen telefonon a háziorvosánál és menjen el betegszabadságra!

Hatályon kívülre helyezte a 10/2020.sz. Intézkedés 2020.04.24.-től.
Módosította a 10/2020.sz. Intézkedés 2020.04.24.-től
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8.
9.

3

10.

Jelen utasítás 2020. március 17. 11:00 órától hatályos.

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.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel számítunk valamennyi foglalkoztatott együttműködésére.

Leidinger István
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Hatályon kívülre helyezte a 10/2020.sz. Intézkedés 2020.04.24.-től.
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