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INTÉZKEDÉSE
a veszélyhelyzet idején az Intézmények és közszolgáltatást végző szervezetek jelentési
kötelezettségéről
Pomáz, 2020. november 23.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 16.§-ban meghatározott feladatkörömben eljárva a SARS-CoV-2 vírus („koronavírus”) által okozott
COVID-19 megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre, valamint a Kormány 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre és a 484/2020(XI.10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Korm. rendelet) kihirdetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
járványügyi szabályokra tekintettel az alábbiak szerint intézkedem:
1.

Utasítom az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőit, hogy az intézményben
(tagintézményben) foglalkoztatott vagy ellátott személyek koronavírus okozta megbetegedés miatt,
elvégzett pozitív eredményt adó teszt miatt, vagy karanténba helyezés miatt a munkából, vagy az
ellátásból kieső foglalkoztatottról, ellátottakról tudomást szerez, köteles a fenntartó önkormányzatot a
pomaz@pomaz.hu címen értesíteni, a kieső foglalkoztatottak, ellátottak számának megadásával.

2.

Felkérem a nem önkormányzati fenntartású Intézmények vezetőit, hogy koronavírus okozta
megbetegedés, elvégzett pozitív eredményt adó teszt, karanténba helyezésről az érintettek számának
megadásával tájékoztassák Pomáz Város Helyi Védelmi Bizottságát a pomaz@pomaz.hu címen.

3.

Felkérem a közszolgáltatást végző szervezetek, vállalkozások, egyesületek vezetőit, hogy koronavírus
okozta megbetegedés, elvégzett pozitív eredményt adó teszt, karanténba helyezésről az érintettek
számának megadásával tájékoztassák Pomáz Város Helyi Védelmi Bizottságát a pomaz@pomaz.hu
címen.

4.

Amennyiben bármely 1-3. pontban említett szervezet épületében járványgóc alakul ki, amely miatt az
épület ideiglenes bezárását, működésének szüneteltetést teszi szükségessé, vagy a szervezet
alapfeladatának ellátását veszélyezteti, a szervezet vezetője köteles Pomáz Város Helyi Védelmi
Bizottságát a pomaz@pomaz.hu címen értesíteni.

5.

A járványügyi helyzetre való tekintettel felhívom valamennyi foglalkoztatott figyelmét, hogy
amennyiben bármilyen influenzaszerű tünetet tapasztal (láz, indokolatlan fáradtság, köhögés,
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj, szaglás és ízlelés elvesztése),
kerülje a társas érintkezést, és a hatósági előírásoknak megfelelően járjon el:
− Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
− Ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel
háziorvosát!
Ha valamely foglalkoztatott vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója laboreredménye a
koronavírus-fertőzöttséget megerősíti, úgy a foglalkoztatott köteles ennek tényét a közvetlen
munkahelyi felettesének haladéktalanul bejelenteni.

6.

7.

Felkérem Pomáz város nevelési intézményeiben (óvodák) és a bölcsődei szolgáltatást igénybevevő
lakosságát, hogy a terjedő járvány megállítása érdekében – aki megteheti – gyermekét, a szorosan vett
óvodáztatási kötelezettségen túl, ne engedje közösségbe!

A jelen intézkedést a hatálya alá tartozó valamennyi Intézmény és szervezet részére megküldött körlevélben
hirdetem ki és Pomáz Város informatikai rendszerében teszem közzé és elérhetővé.
Jelen utasítás 2020. november 23 20:00 órától hatályos.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel számítunk valamennyi foglalkoztatott együttműködésére.
Leidinger István sk.
polgármester

