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Tisztelt Lakosság!
Az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakra szeretnénk felhívni a lakosság
figyelmét.
Amennyiben önmagukon koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mittegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a
mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog.
Az igali háziorvos elérhetősége: +36 82/573-031
A kaposvári ügyelet elérhetősége: +36 82/311-005; +36 30 630-3000
Mentők elérhetősége: 112
Betegen senki ne menjen közösségbe. Akinél láz, köhögés, légúti megbetegedés jelentkezik, maradjon
otthon. NE MENJEN orvosi rendelőbe!!!
Hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számait: 06 80 277 455; 06 80 277 456
A legveszélyeztetettebb lakosok a 60 éven felüliek, valamint a krónikus alapbetegségben (pl. magas
vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri, krónikus légúti megbetegedés, malignus megbetegedés)
szenvedők. Kérjük, rájuk fokozottan vigyázzunk!
Amennyiben valakinél elrendelik a házi karantént, annak ellátásáról való gondoskodás a települési
önkormányzatának feladata. Tehát akinek más, helyben élő hozzátartozója nincs, jelezze az önkormányzat
felé. Segíteni, csak akkor van lehetőségünk, ha tudunk róla. +36 82/573-029
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fogorvosi ellátás szünetel, csak sürgős, halaszthatatlan esetben telefonos
egyeztetés után látogassanak el a rendelőbe! +36 30/254-9020
A védőnőnk a családlátogatást és az ügyfélfogadást korlátozza, a kismamák és az újszülöttek gondozását
végzi telefonos egyeztetés után. Védőnő: Baranyi Zoltánné Rácz Ildikó Ilona +36 82/573-032
A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője arra kéri az ügyfeleit, hogy kerüljék a személyes ügyintézést,
helyette szíveskedjenek az elektronikus, telefonos vagy postai ügyintézést igénybe venni.
A 45/2020. (III. 14.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a Margaréta Óvodában is rendkívüli
szünetet rendeltünk el, 2020. március 17. napjától.
A Batthyány Károly Általános Iskola esetében a 1101/2020. (III. 14.) Kormányhatározatnak megfelelően a
2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül
megszervezésre.
Ezúton kérjük azon szülőket, akik igénylik a gyermekeik étkeztetését, legyenek kedvesek, minden
megelőző nap 9 óráig lejelenteni az óvoda vagy az általános iskola felé. Étkezést igényelhetnek azon
gyermekek is akik ingyenes étkezésre jogosultak és azok is, akik korábban fizettek érte, de ezután is fizetniük
szükséges. Az ebédért legyenek kedvesek az Iskola konyhához érkezni, minden nap 11 óra és 13 óra között.
Kérünk mindenkit, hogy legyenek kedvesek a konyha előírásait és utasításait betartani az étel átvételével
kapcsolatban, ehhez mindenképpen olvassák el az ajtókra kihelyezett tájékoztatókat.
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Az Arany János Művelődési Ház és Könyvtár látogatása is szünetel 2020. március 17. napjától. A Művelődési
ház munkatársai ügyeletet tartanak, az alábbi elérhetőségeken érhetők el: +36 82/ 333-402.
AZ IGAL ÉS KÖRNYÉKE ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÁSA
Az intézmény tájékoztatja az Igal területén élő Tisztelt Lakosságot az általunk nyújtott ellátásokról.
ÉTKEZTETÉS, napi egyszeri meleg étel biztosítása, az eddig megszokottak szerint továbbra is zavartalanul
működik.
Kérdés, kérés esetén: Őszi Melinda 06 82/372-122
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS a szolgáltatás nyújtása az
eddig megszokott módon történik, fokozott figyelemmel a fertőzésveszélyre tekintettel.
Kérdés, kérés esetén: Horváthné Lengyel Erika
CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ügyfél fogadása átmenetileg telefonon, elektronikus úton
történik.
Krízishelyzet esetében azonnali ügyintézés!
Kérdés, kérés esetén: Madarászné Tomity Anna 06 30/398-5277
NAPPALI ELLÁTÁSBAN a szervezett programok elmaradnak.
A gondozónők dolgoznak, kapcsolatban vannak az ellátottakkal, segítségkéréssel lehet hozzájuk fordulni
telephelyenként.
Aki nem tudja megoldani a bevásárlást (Reál abc kínálatának függvényében), valamint gyógyszerének
kiváltását hívja a 06/82-372-122 telefonszámon Központunkat és segítünk! (8-15 óra között)
A fentiek tudatában kérjük az idősebb Lakosságot, hogy inkább maradjanak otthon!
Vigyázunk idős, beteg ellátottjainkra, a szolgáltatás nyújtása az egészségügyi szabályok fokozott
betartásával történik!
A települési önkormányzat igyekszik naprakész információkat nyújtani a lakosságnak, ehhez kérem,
látogassanak el http://www.igal.hu/Varoshaza/Letoltheto-dokumentumok weboldalra a „Korona vírussal
kapcsolatos tájékoztató” alpont alatt.
Aki teheti, legyen kedves otthon maradni, ne adjon esélyt arra, hogy teret engedjünk a vírus terjedésének!
Kerüljük a közösségi tereket és csak akkor kimozdulni otthonról, ha nagyon szükséges. Amennyiben
szükséges dolgozni menni, fokozottan figyeljenek a higiéniás és érintkezési előírások betartására!

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!
Vigyázzunk egymásra!
Igal, 2020. március 17.
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