Tisztelt Lakosság!
Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19, koronavírus-járvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11.
napján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében foglaltak alapján.
Sajnos úgy tűnik, hogy a somogyaszalói lakosoknak is ki kell lépniük a komfortzónájukból,
mert csak úgy lehet eredményesen küzdeni a koronavírus ellen, illetve lassítani annak
terjedését, ha olyan intézkedéseket hozunk, melyek sajnos a hétköznapi életre is kedvezőtlen
hatást gyakorolnak. Erre belátással kell lennie mindenkinek.
Arra kérek mindenkit, hogy amennyiben bármi koronavírusra jellemző tünetet észlel
egészségügyi állapotán, vagy koronavírus gyanús személlyel került közvetlen kapcsolatba,
vagy az elmúlt időszakban külföldön tartózkodott, értesítse háziorvosát telefonon.
Amennyiben valakinél a járványügyi hatóság elrendeli a hatósági házi karantént, annak
ellátásáról való gondoskodás a település önkormányzatának a feladata a 41/2020. (III.11.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján. Segíteni akkor tudunk, ha van tudomásunk a házi
karantén elrendeléséről, ezért kérem, haladéktalanul értesítsenek arról a maradéktalan
feladatellátás céljából.
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a kormányfő péntek este (2020. március 13.) Facebook
oldalán bejelentette, hogy 2020. március 16. naptól (hétfő) új oktatási munkarend lép életbe úgynevezett tantermen kívüli, digitális tanrend - a köznevelési és szakképző iskolák
tekintetében, tehát a diákoknak tilos az intézményeket látogatniuk. Erről az iskolák külön
tájékoztatást fognak adni az érintetteknek.
Tájékoztatom Önöket, hogy a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján a
mernyei óvoda 2020. március 16. napjától (hétfő) határozatlan időre rendkívüli szünet miatt
zárva tart.
Azok részére, akik az óvodás korú gyermekeinek otthoni felügyeletét megoldani nem tudják
(nem a nagyszülőkre bízva, tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány elsősorban az idős,
krónikus betegségben szenvedőkre nézve veszélyes), számukra biztosítjuk az óvodában a
felügyeletet, kis létszámú csoportban. Kérem, hogy ezt csak végső esetben vegyék igénybe.
Azon gyermekek, akik köhögnek, lázasak vagy influenzásak, ők semmiképp ne vegyék igénybe
az óvodai felügyeletet.
Tájékoztatom továbbá az érintett szülőket, hogy a gyermekek részére a felügyelet alatt a napi
egyszeri meleg étkezést az önkormányzat biztosítani fogja (előzetes igény alapján).

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
vezetőjével egyeztetve annak Somogyaszalói Kirendeltségén 2020. március 16. napjától (hétfő)
a személyes ügyfélfogadás határozatlan időre szünetel. Kérem, hogy ügyeiket telefonon
(82/686-226) vagy e-mail útján (somogyaszalo@kapos-net.hu) vagy hivatali kapun keresztül
intézzék. A halaszthatatlan ügyek intézését telefonon előre jelezzék az időpont egyeztetése
érdekében.
Kérem Önöket, hogy a koronavírus-járvány miatt fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos
álhíreknek ne higgyenek, azokat ne terjesszék. A Kormány létrehozta a
https://koronavirus.gov.hu/ internetes honlapját, kérem, - amennyiben lehetséges - az oldal
gyakori látogatását a friss, naprakész, hiteles információk elérése érdekében.
Tudomásom szerint községünkben koronavírussal fertőzött személy nincs, azonban a vírus
terjedésének a megelőzésében tudunk közös összefogással tenni. Kérem, hogy akinek
lehetősége van arra, maradjon otthon.
Kérem továbbá Önöket, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék az emberek közötti
érintkezést a járvány megfékezéséhez. Felhívom a lakosság figyelmét a gyakori és alapos
kézmosás fontosságára!
Fel kell hívnom a lakosság figyelmét továbbá a felelős és tudatos viselkedésre, mivel egymás
iránt is nagyobb felelősséggel tartozunk a családunk, a szeretteink, a közösség és az egész
magyar társadalom felé. A legtöbbet mi magunk magánemberként tehetünk azért, hogy a vírus
terjedését lassítsuk, ezért kérek mindenkit, hogy tartsuk be az operatív törzs és az egészségügyi
személyzet előírásait, javaslatait!
Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésükre.
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