
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MEGELŐZÉSE  

ÉRDEKÉBEN 
 

Tisztelt Tiszalöki Polgárok!
 
Hazánk és benne településünk közösségei, családjai, intézményeink dolgozói előtt komoly fela-
dat áll. A tét óriási. Képesek vagyunk-e megakadályozni a járvány terjedését, meg tudjuk-e óvni 
embertársaink, családtagjaink egészségét, az idős emberek életét. Ebben a küzdelemben min-
denki segítségére, mindannyiunk fegyelmezett és szabálykövető magatartására van szükség! 
A kialakult helyzet a tiszalöki lakosoktól is felelős gondolkodást, megváltozott életvitelt és 
munkarendet követel meg. 

 
2020. március 26-i információink alapján  

Tiszalökön nincs igazoltan pozitív  
COVID-19 fertőzött!

 
Köszönöm a munkát végző-, a szolgálatokat teljesítő-, a bennünket kiszolgáló embertársaink 
napi tevékenységét! Köszönöm az otthonmaradók fegyelmezettségét!
Továbbra is vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Tiszalökre!

Tiszalök, 2020. március 26. 
Tisztelettel: Gömze Sándor polgármester
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AZ IDŐSEK VÉDELMÉBEN  
EZT KÉRJÜK! 

MARADJANAK  
OTTHON!

A koronavírus nagyon gyorsan terjed, és tud-
juk, hogy az idősekre a legveszélyesebb. Ezért 
arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy ma-
radjanak otthon, és mindent tegyenek meg an-
nak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az 
utcára, és ne kelljen elhagyniuk a lakásukat.
Ellátásukról önkormányzatunk gondoskodik, 
ezért szükség esetén forduljanak hozzánk!

Fiatalok, hozzátartozók!
Kérjük a gyermekek, unokák segítségét is! 
Gondoskodjanak idős szeretteikről, de kerül-
jék a személyes érintkezést, mert azzal megfer-
tőzhetik hozzátartozójukat. Tudniuk kell, hogy 
a fiatal, egészséges szervezet tünetmentesen is 
hordozhatja a vírust.

INFORMÁCIÓK AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI  

ELLÁTÁSSAL  
KAPCSOLATBAN

 
Az országos tiszti főorvos utasítá-
sai alapján a házi- és gyermekor-
vosok valamint a védőnői szolgálat 
a távkonzultációt helyezi előtérbe, 
ami szerint telefonon is lehetőség 
nyílik a gyógyszereik felírására.  
 
Járványügyi érdekből légúti fer-
tőzési tünetekkel senki ne jelen-
jen meg a háziorvosi rendelőkben,  
az ő ellátásukat távkonzultá-
ció  formájában kell megoldani.  
 
Akinél nehézlégzés jelentkezik, 
annak az Országos Mentőszolgá-
lathoz kell fordulnia!
Amennyiben a tünetek alapján indo-
kolt a teszt elvégzése, azt az egész-
ségügyi szakemberek otthonukban 
megcsinálják.
Telefonszámok: 
 
Dr Balogh Ilona  06/42/278-115 
Dr Krámor Katalin 06/42/278-115 
Dr Rácz Sándor  06/42/278-244 
Dr Ványai István  06/42/278-123

Védőnői szolgálat  06/42/278-207

Orvosi ügyelet:  06/42/278-405

Országos Mentőszolgálat:  
112 segélyhívószám

A KÜLFÖLDRŐL HAZATÉRŐ  
TISZALÖKIEKTŐL  

EZT KÉRJÜK!  
Önkéntes otthoni karanténra kérjük a  
külföldről hazatérőket és szükség szerint 
családtagjaikat is!  A koronavírus járvány 
magyarországi terjedésének csökkentése, 
a fertőzés tömegessé válásának lassítása 
érdekében a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ felhívja mindazok figyelmét, akik 
az elmúlt időszakban bármely külföldi 
országban jártak, hogy vonuljanak önkéntes 
házi karanténba. Ennek javasolt ideje 14 nap. 
 
Az önkéntes karantén szerintünk állampolgári 
kötelesség, ami áldozattal jár, de a felelős ma-
gatartás révén sokat tehetünk közösségeink és 
saját magunk védelme érdekében. 
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A LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKET, KÉRDÉSEKET,  

ÉSZREVÉTELEKET  
EZEKEN AZ ELÉRHETŐSÉGEKEN VÁRJUK:

       Telefon_1: 06/70/364-6476  
       Telefon_2: 06/42/578-033 
 

       E-mail: korona.tiszalok@gmail.com 
       E-mail: polgarmester@tiszalok.hu

ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK AZ ALÁBBI FELADATOKRA:
- Arcmaszkok varrása az önkormányzat által biztosított alapanyagból.

- Egészségügyi végzettséggel rendelkezők bevonása a védekezésbe.

- Idősekről való napi gondoskodás.

- Egyéb feladatok.

Kérjük, a fentebb megadott elérhetőségeken jelentkezzenek!

1,5 m
ÍGY VISELKEDJÜNK A GYÓGYSZERTÁRAKBAN,  
BOLTOKBAN, POSTÁN, PÉNZINTÉZETEKBEN:

Egyeztetve a fentebb felsorolt üzletek és intézmények vezetőivel az alábbiakat kérjük 
betartani:
- Egy családból egy ember vásároljon, intézze az ügyeket.
- A fentebb felsorolt helyeken tartsanak biztonságos távolságot más személyektől  
 (legalább 1,5 méter).
- Javasoljuk a bankkártyával történő fizetéseket.
- Ne köhögjenek és tüsszentsenek másokra,  
 használjanak zsebkendőt vagy arcmaszkot!
- A válogatható frissárut puszta kézzel ne fogják meg!
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 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
OPERATÍV CSOPORTJÁNAK 

2020. március 23-i ülésének ÖSSZEFOGLALÓJA
 
 

  Az Operatív Csoport 2020. március 23-ig végrehajtott intézkedései: 
 

- Az Egészségügyi Központban és az önkormányzat intézményeiben rendelkezésre állnak a 
kézfertőtlenítés eszközei. 
 

- Az Idősek Gondozó Központjában teljes látogatási tilalom van. 
 

- Bezárt a Fitness Centrum, a Könyvtár és Művelődési Ház, tilos a szabadtéri játékok és a sza-
badtéri kondipark használata. A bezárt intézmények dolgozóinak átcsoportosítása a járvány 
elleni védekezés feladatainak ellátásához megtörtént. 
 

- Az óvodai és bölcsődei szolgáltatások a szülői igényeknek megfelelően működnek, 2020. 
március 24-től a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Kossuth utca 63.) fogadja a gyermekeket. 
 

- A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés biztosítva van. Az étel egyszer használatos 
műanyag edényben kerül kiosztásra. 
 

- A 70 éven felüli idős emberek ellátása szervezetten történik. 
 

- Az Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján törté-
nik. 
 

- A lakosság a város honlapján folyamatosan tud tájékozódni a járvánnyal kapcsolatos intézke-
désekről, az elvárt magatartásról, viselkedésről, a szabályok kötelező betartásáról. 
 

- A lakossági bejelentések és kérések fogadására a következő telefonszámok állnak rendelke-
zésre: 06/70/364-6476 és a 06/42/578-033.

  További intézkedések: 
 

- A 06/70/364-6476-os telefonszám ügyeleti rendszerrel való működtetése a hét minden nap-
ján 8:00 és 18:00 óra között. Továbbá a lakosság rendelkezésére áll a korona.tiszalok@gmail.
com e-mail cím is kérdések, észrevételek, bejelentések céljából. 
 

- A lakosság papíralapú tájékoztatása: a koronavírus járvány megelőzése érdekében hozott in-
tézkedések megjelentetése a Tiszalöki Hírlap különszámában. 
 

- Felkészülve a megbetegedések számának növekedésére (a betegség településünkön való 
megjelenésére) önkéntes segítők felmérése, adatbázis készítése. 
 

- A külföldről hazatért tiszalökiek és családjuk figyelmének felhívása az önkéntes karantén 
vállalására. 
 

- Városunkban a rendőri jelenlét folyamatosan biztosított. A polgárőrségnek konkrétabb, hely-
hez kötött szolgálatának kijelölése.
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