Pápateszéri Hírmondó
2020. március hónap

Pápateszéren a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében
az alábbiakról tájékoztatjuk a lakosságot
1.) IDŐSEK
A 70 év felettiek, illetve a tartós betegségben szenvedők számára Pápateszér Község
Önkormányzata azzal igyekszik segíteni a fertőzések elkerülését, hogy naponta, helyben
házhoz szállításos lehetőséget biztosít az alapvető, napi szükségletet képező élelmiszerek
megvásárlásához és gyógyszerek kiváltásához!
Naponta 8:00 és 9:30 óra között Bókáné Klauz Erzsébet kolléganőnk felveszi és rögzíti az
igényeket a +36/89-352-120 vagy +36/20/298-828-as telefonszámon, majd az Önkormányzat
kollégái házhoz mennek a pénzért, ezt követően a vásárlás blokkjával és a visszajáró pénzzel
együtt házhoz viszik a kért élelmiszereket, gyógyszereket.
Kérjük együttműködésüket abban, hogy valóban csak a 70 év felettiek, illetve a tartós
betegségben szenvedők vegyék igénybe ezt a szolgáltatást, és segítsék munkánkat azzal is, hogy
csak a megadott időszakban hívják a fent megadott telefonszámokat!
Kérjük mindazon pápateszéri polgárokat, akik a koronavírus-járvány miatt kialakult
helyzetben a település területén ellátásra szoruló, elsősorban időskorúak ellátása céljából
önkéntes segítői munkát vállalnának, önkéntes segítségüket szeretnék felajánlani,
mindezt a fenti telefonszámokon vagy írásban papateszer.onkormanyzat@gmail.com email címen jelezzék!
Kérjük megosztani, tájékoztatni az idős szomszédokat, családtagokat!
2.) Óvoda
Március 16-ától, hétfőtől az Esterházy Óvoda határozatlan időre bezár Pápateszéren, ez a
Bakonyszentiván telephelyen működő óvodára is vonatkozik.
3.) Étkeztetés
A szociális étkezőknek, iskolásoknak, óvodásoknak továbbra is kiszállítjuk az ételt. Kérjük, az
éthordókat fokozott figyelemmel mossák el, amennyiben ez nem történik meg a konyha ezt nem
végzi el Önök helyett és az étel így nem kerül kiszállításra! Figyeljenek továbbá az éthordók
feliratozására is.
4.) Rendezvények
Minden tavaszra tervezett rendezvényünk (III. Rendkívüli találkozó, Borverseny, Költészetnapi
versolvasás) elmarad!
A Művelődési Ház és a könyvtár visszavonásig zárva tart.
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5.) Önkormányzat
Hétfőtől szünetel a személyes ügyfélfogadás Önkormányzatunknál. A lakosságot kérem, hogy
ügyeiket elektronikus úton, vagy e-mailben (papateszer.onkornanyzat@gmail.com), vagy
telefonon (06-89-352-120; 06/20/298-8828) intézzék.
Követhet bennünket Pápateszér facebook oldalán is!
A személyes ügyfélkapcsolat csak az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben,
mérlegelést követően lehetséges.
6.) Dolgozóink
Közfoglalkoztatott dolgozóink közül csak a gyermekeikre vigyázó, velük tanuló szülők
maradhatnak otthon.
Önkormányzatunk alkalmazottjai, ha fertőzött területről visszaérkezett személlyel kerültek
kapcsolatba, írásban kötelesek jelezni a munkáltatójuknál ezt a tényt, és két hétig távol kell
maradniuk a munkahelyüktől.
7.) Iskola
Ezúton értesítjük a Pápateszéri Általános Iskolába járó gyermekek szüleit, hogy 2020.
március16. napjától a kormány döntése alapján a Pápateszéri Általános Iskolában a tanítás
határozatlan ideig szünetel
Tanulók számára szabad WIFI hozzáférést biztosítunk 3 helyszínen (községháza, művelődési
ház, sportöltöző). A belépéshez szükséges jelszavakat az intézmények bejáratánál hétfőtől
kifüggesztjük. A csoportosulást e helyeken is mellőzzék! Ebben kérem a szülők felelősségteljes
segítségét és odafigyelését gyermekeik érdekében!
Az új iskolai munkarend megszervezése nem szünetet jelent, hanem az oktatás módjának
megváltoztatását! A gyerekek ne az utcán, tereken töltsék együtt a társaikkal az időt, hanem
valóban vegyék komolyan a járványveszélyt! Ez a szülők felelőssége!
8.) Lakosság
A lakosságtól azt kérem, hogy lehetőség szerint mindenki kerülje a zsúfolt tereket, és azokat a
helyszíneket, ahol sokan vannak. A városokban dolgozóktól a lehetőségekhez mérten szintén
ezt kérem, ezzel csökkentve a fertőzés esetleges terjesztését.
Az idősek figyelmét felhívjuk, hogy ne tartózkodjanak közösségben, és maradjanak otthon, míg
a fiatalabbaktól, családtagoktól azt kérem, hogy a vírus terjedésének megelőzése érdekében
segítsék az időseket a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik beszerzésében.
Kérem, ha bármilyen fertőző, vírusos betegség tüneteit észleli magán, ne menjen tömegbe. Ha
fennáll a koronavírus gyanúja, haladéktalanul értesítse telefonon háziorvosát vagy hívja
a www.koronavirus.gov.hu oldalon elérhető zöld számot. Telefonszámok: 06/80/277-455;
06/80/277-456.
Ehhez kívánok mindannyiunknak türelmet, megértést, erőt és együttműködést!
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9.) Háziorvosi rendelés
Rendelés, gyógyszerfelírás rendje VÁLTOZOTT!
COVID 19 járvánnyal kapcsolatos orvosi közlemény
1.A Magyar Kormány tegnapi - a 65 évnél idősebb háziorvosok védelmével kapcsolatos állásfoglalására hivatkozással közöljük a lakossággal, hogy a közvetlen orvos-beteg
kapcsolat rendelőnkben megszüntetésre kerül.
A rendelőben, kizárólag az orvossal történt előzetes telefonbeszélgetést követően fogadunk
betegeket. A rendelőbe csak egyesével jöhetnek be, a váróban csak egy ember tartózkodhat!
Kérjük betegeinket, hogy kifejezetten indokolt esetben tárcsázzák a
06 20 45 65 304

illetve 06 30 604 23 10
telefonszámot,
ne vegyék el a lehetőséget a súlyosabb esetek elől!
2. Gyógyszerfelírás papír alapon nincs, e-recept formájában kizárólag telefonos egyeztetés után
történik meg, ezáltal is csökkentve a járványveszélyt.
3. Nyomatékosan figyelmeztetjük a vendégmunkásként dolgozó, külföldről hazajött lakosok
figyelmét, a 14 napig tartó önkéntes karantén megtartására. Kerüljék a szoros érintkezést még
a házban tartózkodó egyéb lakosokkal is.
Naponta 2 alkalommal mérjék hőmérsékletüket, bármilyen panasz esetén rendelési időben
telefonon hívják háziorvosukat, rendelési időn túl ügyeletes orvost, a további teendők
megbeszélése érdekében. Fokozottan tartsák be a hygiénés szabályokat, gyakori szellőztetés,
gyakori alapos kézmosás. Saját udvarukon gyakori tartózkodást.
4. Kérjük fegyelmezetten tartsák be az élelmiszerüzletek zsúfoltságát csökkenteni
hivatott
rendelkezéseket,
segítsék
idős lakótársaikat
a vásárlások,
gyógyszer
kiváltások érdekében!
A rendelkezések visszavonásig érvényesek.
Köszönöm a megértést!
Kérjük az Önök szíves együttműködését abban is, hogy megakadályozzuk a vírusok tovább
terjedését!
Hoffmanné Bóka Erzsébet
asszisztens

Dr. Orbán Sándor
háziorvos

10.) Védőnői szolgálat Pápateszér
A kialakult koronavírus helyzet miatt, határozatlan ideig, illetve a központi utasításig a védőnői
ellátás a következőképpen alakul:
Időpontrendszer kerül bevezetésre, hogy ne legyen egyszerre több ember egy légtérben. Egy
család lehetőleg egy szülő és a gyermek, egyéb kísérő nélkül, vagy csak a kismama szintén
kísérő nélkül. Egy bent a védőnői tanácsadóban, egy pedig a váróteremben. Ha esetleg mégis
többen jelennének meg, a többiektől kérném a szabadban, ajtó előtti várakozást.
Az időpontokat telefonon (06203679645) egyeztetjük.
A tanácsadási időpontok között szellőztetek, fertőtlenítek két gondozott között is!
Megkérem minden kedves gondozottam ha ő, vagy valamelyik családtagja beteg, mindenképp
jelezze, továbbá azt is, ha valaki a közvetlen környezetéből az elmúlt hetekben külföldön
járt/repülőgépen ült.
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Családlátogatás egyeztetése a jelen helyzetben, mindig telefonos egyeztetéssel történik.
Amennyiben központi utasítást és eljárásrendet kapunk a további teendőinkről, esetleges
változásokról, akkor azt jelezni fogom!
Nehéz időszak következik minden ember számára, de azt gondolom, hogy odafigyeléssel,
toleranciával, türelemmel, empátiával kezelhető a helyzet.
Vigyázzunk egymásra, magunkra, családunkra, környezetünkre!
Földing Gabriella
védőnő
11.) Gyógyszertár
Gyógyszerkiváltás, e-recepttel: A koronavírus-fertőzés miatt a kormány által kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel péntektől, azaz március 13-tól bárki kiválthatja hozzátartozója,
barátja, ismerőse gyógyszereit. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás szerint a
gyógyszer kiadható annak, aki megmondja a beteg TAJ számát és saját személyazonosító
adatait hitelt érdemlően igazolja, tehát a saját személyi igazolványának a bemutatása továbbra
is szükséges. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára
az e-receptre "felírt" gyógyszereket.
NYITVA TARTÁS
Hétfő:

14:15-16:15

Kedd:

14:15-16:15

Szerda:

14:15-16:15

Csütörtök:
Péntek:

8:00-10:15
14:15-16:15

Tel.szám: 06/88/498-521
Felber Lászlóné
asszisztens
12.) Fogorvosi rendelés
Kedves páciensek!
A megváltozott körülményekre való tekintettel, csak és kizárólag sürgősségi ellátást ál
módomban folytatni!
Kérem az időponttal rendelkezők ne jelenjenek meg a rendelésen!
Új időpontot nem áll módomban adni egyelőre!
Tel: 06/70-329-7972
Dr. Kádár Szabolcs
fogorvos
18.) Csomagosztás
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége értesíti az
érintetteket, hogy a mai napon, 2020. március 18-án, a csomagosztás elmarad!!!
13.) TŰDŐSZŰRÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020. március 24-re tervezett
TŰDŐSZŰRÉS ELMARAD,
egy későbbi időpontban kerül majd megszervezésre.
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14.) Egyház
Kedves Katolikus Testvéreim!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint 2020. március 22-től a
szentmisék nem nyilvánosak. Ezzel együtt azon a templomunk vasárnap reggel 8:00-tól 13:00ig nyitva lesz. Kérem a testvéreket, hogy ebben a baljós időben keressenek erőt és békességet
Istenben és az Isten házában, a templomban!
Magánmiséimet vasárnaponként reggel 8:00 órakor mutatom be templomunkban.
Sürgős betegellátás az egészségügyi előírások megtartásával lehetséges.
Temetéseket legszűkebb körben végezhetünk.
A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentés érvényes. A korlátozó
intézkedések az MKPK visszavonó rendelkezéséig érvényesek.
A 2020. március 23-24-25-ra meghirdetett lelkigyakorlat is elmarad.
A Nagyhétről később adok információt!
Kerekes Zoltán
plébános
Tel: 06/20/324-6860
15.) Gróf Esterházy Kórház
Csak sürgős beavatkozásokat végeznek el, az osztályokra is csak sürgősségi ellátás céljából
kerülhetnek felvételre betegek. A tervezett beavatkozásokat lemondták.
Csütörtöktől a járóbeteg ellátást is felszámolták a szakrendelőkben, csak a sürgős eseteket látják
el. Aki háziorvostól kapott beutalót, vagy kontroll vizsgálat miatt van időpontja, és nem tartozik
a sürgősségi ellátás tárgykörébe, azt nem végzik el.
16.) Labdarúgás
Az MLSZ felfüggesztette a labdarúgó bajnokságot, a gyermekek részére a Bozsik programot
(U7, U9, U11) szintén. A Bozsik programban résztvevő gyermekek részére a tavaszi orvosi
vizsgálat későbbi időpontban fog megtörténni. Az igazolt játékosok részére a felszerelés (mez,
melegítő) beszerzése folyamatban van. Ennek költségeit a szülők helyett, a Sportegyesület és
Pápateszér Jövőjéért Alapítvány vállalja.
17.) Szemétszedés
Hétfői napon a közfoglalkoztatottak összeszedték a faluban elhajigált szemetet! A
járványhelyzet miatt a továbbiakban ezt a munkát felfüggesztjük!
Kérek mindenkit, hogy a háza, ingatlana előtti területet az önkormányzati rendelet szerint
szíveskedjék gondozni! Ebbe a szemét összeszedése is beletartozik!
Természetesen tudom, hogy nem az ott lakók dobálják el a saját házuk előtt a szemetet. A
szemét ellen, a szemetelők ellen viszont csak közösen tudunk eredményt elérni. Ebbe
beletartozik a gyermekek nevelése (család-óvoda-iskola), az igénytelen szemetelő felnőttekre
való rászólás is. Kérem, tegyünk közösen a falu tisztaságáért!
Kérem szíves együttműködésüket!
Vigyázzunk egymásra!
Pápateszér, 2020. március 18.
Völfinger Béla
polgármester
06/20/288-7205
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
1.)

2.)
3.)

4.)

5.)
6.)
7.)
8.)

9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)

16.)

17.)
18.)

Önkormányzat:
Tel: 89/352-120
Mobil tel: 06/20/298-8828
Polgármester: 06/20/288-7205
e-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
facebook: Pápateszér
Általános Iskola Pápateszér
89/352-018
Esterházy Óvoda Pápateszér
Tel: 89/352-093
Étkeztetés: 06/30/583-5513
Háziorvos:
Tel: 89/352-051
Mobil tel: 06/20/456-5304
Mobil tel: 06/30/604-2310
Fogorvos:
Mobil tel: 06/70/329-7972
Védőnő:
Mobil tel: 06/20/367-9645
Iskolai gyermek- és idős étkeztetés:
Mobil tel: 06/70/368-2993
Gyógyszertár:
Tel: 88/498-521
Nyitva tartás: H-K-SZ-P: 14:15-16:15; CS:8:00-10:15
Posta
Tel: 89/352-382
Körzeti rendőr:
06/30/600-4593
E.ON áram hibabejelentő: 06/80/533-533
Közvilágítás hibabejelentő:
Tel: 06/30/370-1318 vagy kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Víz hibabejelentő:
Tel: 89/510-641
Volán Pápa Autóbuszpályaudvar:
Tel: 89/324-811
Család- és gyermekjóléti szolgálat (8500 Pápa, Csáky L. u. 12.)
Tel: 89/510-340
Tel: 89/510-321
Koronavírus zöld szám (ingyenesen hívható):
06/80/277-455
06/80/277-456
honlap: koronavirus.gov.hu
Plébános
Mobil tel: 06/20/324-6860
Hulladékudvar nyitva tartása:
Szerda: 10:00-18:00-ig; Szombat: 10:00-13:00-ig
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