Vadna Község Polgármestere
Tisztelt Vadnai Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország Kormánya által elrendelt „Járványügyi vészhelyzet”
következményeként, a koronavírus járványra való tekintettel, a biztonságos, hatékony, összehangolt
védekezés megvalósítása érdekében - egyeztetve a képviselő-testülettel és a jegyzővel - Vadna
községben az alábbi intézkedések bevezetésére kerül sor:
1. Határozatlan időre rendkívüli szünetet rendeltem el – a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tánácsának, 2020. március 15-én meghozott intézkedésével összhangban - a Bánhorváti
Szivárvány Gyermekóvoda Vadna Tagóvodájában.
A rendkívüli szünet időtartama alatt
- gyermek a köznevelési intézményt nem látogathatja. Azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülő
az otthoni felügyeletét semmilyen formában nem tudja biztosítani, azt a tagintézmény
biztosítja, kivételes lehetőségként. Az igényeket, eseti jelleggel is, az óvónőknél lehet jelezni.
- A Társulási Tanács kéthetente értékeli a helyzetet és dönt a további intézkedésekről.
2. A Szuhakállói Közös Hivatal Vadnai Kirendeltségén az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel:
- Az intézendő ügyekről telefonon (48/505 211, 48/505 212, 48/505 252), vagy e-mailben
(vadnapm@legnet.hu) kérhetnek felvilágosítást.
- Személyes ügyintézésre csak kivételes esetben (pl: anyakönyvi ügyek intézése) nyílik lehetőség,
de csak előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetést követően.
3. Határozatlan időre bezárja a Göőz Pál Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Edzőterem
intézmények.
4. A Községi Konyha tovább üzemel a megszokott rendben.
- A Konyha területére idegenek nem léphetnek be, ebédkiadás a kiadói ablaknál történik.
- Kérem az ételkihordókat az edényzet rendszeres fertőtlenítésére.
- A szünidei gyermekétkeztetésről és az iskolai menza biztosításáról az érintetteknek külön
tájékoztatást kapnak, a köznevelési intézményekkel együttműködve.
5. A koronavírus járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt:
- Kérem a vadnai idős korosztályt, hogy lehetőleg maradjanak otthonaikban és kerüljék a
csoportos rendezvényeket, vagy utcai találkozásokat.
- Minden 70 éven felüli helybeli lakosnak felajánljuk a napi egyszeri bevásárlás intézését.
Megbízott munkatársaim személyesen fogják felmérni az igényeket. A bevásárlást a
későbbiekben is lehet igényelni.
- Minden egyes ügyben, kérdéseikkel bátran hívják a polgármester telefonszámát: 06 70 315
3703
6. Tisztelettel kérem azon polgártársainkat, akik külföldön dolgoznak és nem a Kormány
rendeletében meghatározott, belépési korlátozással érintett országokból érkeznek, hogy
hazatérésük után, családtagjaikkal egyetemben vállaljanak 14 napig tartó önkéntes házi karantént.
- Azok a személyek, akik hétvégére térnek haza külföldi munkából, lehetőség szerint, szintén ne
hagyják el otthonaikat.
Tisztelt Polgárok! Közös felelősségünk a vészhelyzetben a vírus terjedésének megállítása. Kérem,
hogy viselkedjünk fegyelmezetten és megértéssel fogadják az intézkedéseket. Minden egyes felmerülő
kérdésben, ügyben hívják a polgármestert, a következő telefonszámon: 06 70 315 3703.
A lakosság tájékoztatásáról, a helyben született döntésekről, intézkedésekről a község
honlapján, a www.vadna.hu oldalon keresztül folyamatosan gondoskodunk
Vadna, 2020. 03. 16.

