POMÁZI VÁROS HELYI VÉDELMIBIZOTTSÁGA
POM^Z VÁROS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKENEK
4/2020. számú

INTEZKEDESE
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rend kív üli feladatok
megszervezéséről szóló további korlátozások bevezetéséről
Pomáz. 2020. .március l7.
és a hozzá kapcsolódó eg.ves törvények módosításáról szőlő 201l. évi CXXV|Il.
törvény 14.§ (|). bek. meghatározott feladatkörömben eljárva a SARS-CoV-2 vírus (.,koronavírus") által
okozott COVID-l9 megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre. valamint a Kormány

A katasztrófavédelemről

16/2020. (Iil. l6.1 Korm. rendeletében, (a továbbíakban: Korm. rendelet) elrendelt járványügyi szabályokra
tekintettel az alábbiak szerint intézkedem:

1.

AKözigazgatási

és Népjóléti Csoport

összeállítja a 70 évüket betöltött

pomáziak listáját választókerületi

bontásban.

Felelős: Nagy Attiláné csoporlvezető

Határidő 2020. március 17.

2.

12:00 óra

Szórólapon. elektronikus úton tájékoztatjuk az időseket, hogy maradjanak az otthonukban, felkérjük a
hozzátatlozókat, hogy gondoskodjanakahozzátartozóik ellátásáról. Az egyedül élő. vagy gondoskodásra
szoruló idősek ellátásáta szewezzúnk önkénteseket, valamint az önkormányzati intézmények egészséges
dotgozóiból csoportokat.
Felelős: Dr Király Eszet SZSZK Intézményvezető, Sipos Zo|tán Eü-i és Szoc. Bizottság elnöke
Határidő: 2020. március l7. 18:00

3.

A

2. pontban részletezett ellátást kérő idős emberek, vagy hozzáíaftozójuk, szomszédjuk a Pomázi
Tűzoltóság ügyeletén jelentheti be az igényétaz ellátásra a 261325-123 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 azSZSZK vezetőjének: l._1]11 ;l 1,,1::__i._11-:1l.:,1j:l1 címre.
Felelős

:

Tűzoltóparancsnok

Határidő: tbl,vamatos. illetve minden nap 9 óra

4.

A képviselőtestületi

és bizottsági ülések rrem tarthatók a Konn. rendelet 4 § (1) szerint

Felelős: Polgármester, jegyző, bizottsági elnökök
Határidő: folyamatos

-5.

A Pomázi Zenekastély bezárást rendelem

el.

Felelős: Papp Emese ügyvezető igazgató
Határidő: folyamatos

6.

Az Óvodák, a

Bölcsőde teljes bezárásra kerül, az ügyeletet is megsziintetjük. az étkeztetést
felfuggesztjük. Felkérem a Pomázon működő magán és alapitványi Ovodák vezetőjét, hogy a

rendeIkezést saját hatáskörben

tegyék meg!

Felelős: Intézrnényvezető
Határidő: 2020. március l8-tól

1.

A

való tekintettel felhívom valamennyi íbglalkoztatott figyelmét, hogy
amennyiben bármilyen tünetet tapasztal (láz, indokolatlan fáradtság, köhögéso izomfájdalom,
orrdugu|ás, orrfo|yás, torokfájás, hasmenés, légszomj), kerülje a társas érintkezést.és a hatósági
járvány.Ligyi helyzetre

előírásoknak rnegfe|előenjelentkezzen telefonon a háziorvosánál és menjen el betegszabadságra!

Utasítom az intézményvezetőket. hogy rnérjék fel a foglalkoztatottak körében. a foglalkoztatottal egy
háztarlásban élő, idős emberek számát. erről készítsenkimutatástl

Felelős: ]ntézményvezetők. Jegyző
Határidő: 2020. március 17. 14:00 óra
9.

A jelen utasítást a hatál;la aIáta*ozó valamennyi csopoft és lntézményrészérerrregküldött körlevélben
hirdetern ki és pomáz város informatikai rendszerében teszem közzé és elérhetővé.

10.

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

A rendkívüli helyzetre való tekintettel számítunk vaiamennyi foglalkoztatott

Leidingér lstván
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