
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Almási Roland Márk, polgármester

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

12 PONT
A COVID19 ELLEN

Maradj otthon!

Tartsd tisztán 
a WC-t és a mosdót!

Tartsd tisztán 
a lakásod!

Mozogj
rendszeresen!

Ha beteg vagy, 
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Moss rendszeresen és 
alaposan kezet!

Papírzsebkendőbe 
köhögj, tüsszögj, használat 
után dobd a kukába!

Legyenek  saját 
evőeszközeid, amiket 
használat után azonnal 
mosogass el!

Étkezz változatosan, 
egyél sok zöldséget, 
gyümölcsöt!

Tájékozódj hiteles 
forrásból!

Szellőztess 
rendszeresen!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!
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tisztelt kunszállási lakosok!

Maradj otthon!

Ne érintsd meg  
az arcodat!

Tartsd tisztán
a WC-t és a mosdót!

Tartsd tisztán
a lakásod!

Papírzsebkendőbe 
köhögj, tüsszögj, 
használat után  
dobd a kukába!

Moss rendszeresen  
és alaposan kezet!

Ha beteg vagy,  
hívd fel a háziorvosodat 
telefonon!

Mozogj rendszeresen!
Legyenek saját 
evőeszközeid, amiket 
használat után azonnal 
mosogass el!

Szellőztess  
rendszeresen!

Étkezz változatosan, 
egyél sok zöldséget, 
gyümölcsöt!

Tájékozódj  
hiteles forrásból!

Maradj oTTHoN! CsökkeNTsd a vírus TerjedÉsÉT!

12 pont a CoVID19 ELLEn

Ezt a tájékoztató kiadványt azzal a céllal ké-
szítettük és juttatjuk el Önökhöz, hogy fontos 
információkat közöljük a kialakult járványügyi 
helyzet kapcsán.

Mindenkit nyomatékkal kérek, hogy legyen 
szíves tudomásul venni a meghozott intézkedé-
seket és rendelkezéseket, azokat kellő komoly-
sággal kezeljék és iránymutatásait maradék-
talanul tartsák be. Ugyanakkor igyekezzünk 
elkerülni a felesleges pánikhangulatot! Ennek 
kapcsán meg kell jegyeznünk mennyire fontos 
a megfelelő, hiteles forrásból történő tájéko-
zódás. Tudatosítani szükséges, hogy a járvány 
megfékezéséért az egyén tehet a legtöbbet hi-
szen a nagy egész kis egységekből áll össze.

A mi feladatunk önmagunk, családunk, lakó-
környezetünk és településünk védelme. Amit 
mi nem teszünk meg saját magunk védelme 
érdekében, más nem tudja megtenni helyet-
tünk. Azonban lényeges, hogy még sincs senki 
önmagára utalva, az arra rászorulók kérjenek 
segítséget. Most van itt az összefogás ideje.

Mindenki saját lehetőségeihez mérten, igye-
kezzen segíteni a környezetében élőket, kiemelt 
figyelmet fordítva az idősebb korosztályra.

Én és kollégáim azon dolgozunk, hogy minden 
felmerülő problémára gyors megoldást talál-
junk és biztosítsuk a település zavartalan mű-
ködését a lehetőségekhez képest.

A KORONAVÍRUSRÓL
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ



tájékoztató az Új koronavírus betegséggel (CoVid-19) kapcsolatban

LAKOSSÁgI TÁJÉKOZTATÓ
Hasznos tudnivalók a Koronavírussal kapcsolatban!

Célunk az intézkedésekkel, hogy megelőzzük a nagyobb méretű járványt településünkön.  
A kialakult helyzetet mindenki kellő komolysággal és higgadtsággal vegye, kerülve a felesleges pánikkeltést!

  FERTŐZÉS FORRÁSA  
 ÉS TRANSZMISSZIÓ

A fertőzés fő forrása az em-
berről-emberre való terjedés, 
mely jellemzően cseppfertő-
zéssel és a Fertőzött váladé-
kokkal történő direkt vagy in-
direkt kontaktussal történik.

  LAPPANGÁSI IDŐ

Általában 5-6 nap (2-14 nap).

  FERTŐZŐKÉPESSÉG

Az eddigi adatok alapján a fer-
tőzőképesség a tünetek meglé-
tekor a legnagyobb.  
Az új koronavírussal történő 
fertőzödés esetén a legtöbb 
emberben kialakul a megbe-
tegedés. 

 A BETEGSÉG LEFOLYÁSA

•  Enyhe vagy közepes: 80%
•  Súlyos: 14%
•  Kritikus: 6% (légzési elégtelenség, sokk. többszervi 

elégtelenség)

 VESZÉLYEZTETETT BETEGEK

•  60 évnél idősebbek, illetve

•  krónikus alapbetegségben (p1. magas vérnyomás, 
cukorbetegség, szív- és érrendszeri, krónikus légúti 
megbetegedés, malignus megbetegedés) szenvedők.

 FONTOSABB TÜNETEK

A WHO adatai szerint a megbetegedés tünetei az alábbiak:
•  Gyakori:  Láz,  Száraz köhögés, Fáradékonyság 
•  Előfordul továbbá: Produktív köhögés, Nehézlég-

zés, Torokfájás, Fejfájás, Izom- vagy ízületi fájda-
lom, Hidegrázás

•  Ritka tünetek: Hányás, Hasmenés

  TEENDŐK

Ha gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek minősül, akkor a teendők az alábbiak.
•  Telefonon jelentkező beteg esetén a beteget arra kell kérni, hogy maradjon otthoná-

ban/jelenlegi tartózkodási helyén. A háziorvos hívja a mentőszolgálatot (1824-es tele-
fonszám) és gondoskodik a beteg területi ellátási kötelezettséggel rendelkező infektoló-
giai osztályra utalásáról.

•  A beteg rendelőben történő megjelenése esetén gondoskodni kell a beteg elkülönítésé-
ről is a mentő megérkezéséig.

  TERÁPIA

•  A COVID-19 betegség kezelésére egyelőre nincs rendelkezésre álló gyógyszer.
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A fOgORVOSI ELLÁTÁSSAL 
KApcSOLATbAN

Az Emmi rendelet értelmében CSAK sürgőssé-
gi ellátás végezhető mind a páciensek, mind az 
egészségügyi dolgozók védelme miatt. 

A váróban nem tartózkodhat 2- nél több páci-
ens, kérjük a rendelő előtt várakozzanak.

A fogászati kezelésekre adott időpontok módo-
sításra kerülnek. Az időpont módosításokat tele-
fonon intézzük.

Mindenkinek ellenőrizzük a hőmérsékletét a 
rendelőbe lépés előtt, szükség esetén telefonon 
kérhet tanácsot. 06-30-418-2833

A várható torlódások miatt türelmüket kérjük, 
igyekszünk felvenni minden telefont. Kérjük, 
csak indokolt esetben vegyék igénybe a sürgős-
ségi ellátást! 

Sürgősségi ellátáshoz tartozik: Fogak baleseti 
sérülése, Akut fogeredetű gyulladások ellátása 
(foghúzás, trepanálás) Foghúzást követő gyulla-
dás, Szájüregi tályog megnyitása Idegentest eltá-
volítása, Szájnyálkahártya és ajak gyulladásának 
gyógyszeres ellátása, Kiugrott állkapocs helyre-
tétele, Állcsont törések nyugalomba helyezése, 
Arcidegzsába érzéstelenítővel történő csillapítá-
sa, Szájüregi vérzések ellátása)

Telefonon tanácsot adunk, szükség esetén 
gyógyszert felírunk.

A gyÓgySZERTÁRI ÜgyINTÉZÉSSEL KApcSOLATOS TUDNIVALÓK
Lázasan és köhögősen lehetőleg NE menjenek a gyógyszerekért, kérjenek segítséget, hogy 
a gyógyszerész védve legyen! Nagyon nagy szükség van a munkájára, hogy hozzá tudjunk 
jutni a gyógyszerekhez! 

Telefonos elérhetőség délelőttönként: 06-76-378-198

A hELyI EgÉSZSÉgÜgyI SZOLgÁLAT  
(háziorvos, fogorvos, védőnő, gyógyszerész és az asszisztenseik)  

VÉDELmÉbEN:

A hÁZIORVOSI ELLÁTÁSSAL 
KApcSOLATbAN

A lázas, köhögős, náthás beteg ne jöjjön a ren-
delőbe. Telefonon lépjen kapcsolatba velünk!

 A váróteremben egyszerre háromnál több beteg 
nem tartózkodhat!

A veszélyhelyzet ideje alatt a célzott népegész-
ségügyi szűrővizsgálatok elvégzése elhalasztás-
ra kerül.

A veszélyhelyzet időtartalma alatt a keresőkép-
telenségi igazolásokat (táppénze papír) nem kell 
kéthetente kiállítani.

A stabil állapotú krónikus betegek tanácsadása 
távkonzultációval telefonon, emailen történhet. 

06-20-282-5322, 
haziorvos@kunszallas.hu

Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető 
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközökre ki-
állított szakorvosi javaslatok érvényesek marad-
nak a veszélyhelyzet időtartalma alatt és annak 
megszűnését követő 90 napig.

Nincs adminisztratív feladat! A lejáró gépjár-
művezetői engedélyek és közgyógy-igazolvá-
nyok is automatikusan érvényben maradnak a 
járványügyi vészhelyzet alatt, emiatt hátrányt 
senki sem szenved.
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hÁZI SEgÍTSÉgNyúJTÁS, 
SZOcIÁLIS ELLÁTÓ EgySÉg

Nagyon fontos, hogy idős vagy beteg ember-
társaik maradjanak otthon és forduljanak te-
lefonon segítségért szolgálatainkhoz! Továbbá 
kérünk mindenkit, akinek olyan idős vagy be-
teg emberről van tudomása, akik nem tudják 
megoldani a gyógyszerek, élelmiszerek egyéb a 
mindennapi élethez szükséges dolgok beszer-
zését az alábbi telefonszámokon jelezzék!
sziJártÓ etelka: .......06-30/618-09-62
nagy JÓzseF: ................06-30/787-66-73
eszik rÓBert:  .............06-70/339-22-35
konCsek JÓzseF: ........06-20/626-55-50

pOLgÁRO”RSÉg
Az iskolában, óvodában határozatlan időre 
új oktatási munkarend lép életbe. Sok gyerek 
valószínű szülői felügyelet nélkül marad ott-
hon! Szükség esetén forduljanak bizalommal a  
+36 20 9 790 790 telefonszámon keresztül a 
polgárőrséghez. A telefon nappal a falugond-
nok kezelésében, éjjel pedig a napi csoportve-
zető birtokában van tehát éjjel-nappal hívható. 
Amiben szükség esetén segítünk:

Az otthon maradt gyermek biztonságának el-
lenőrzése: A szülő az otthon maradt gyerme-
kének hívja fel a figyelmét, hogy vészhelyzet 
esetben ezt a számot is felkeresheti.

Közvetlen vészhelyzet megelőzése, elhárítása: 
az eddigieknek megfelelően

Kérem keressenek minket bátran, ha tudunk 
mindenképpen segítünk!

Tisztelettel Nemes Gábor

Kiadja:  
Kunszállás Község Önkormányzata

Felelős kiadó:  
Almási Roland Márk polgármester 

Szerkesztőség:  
6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. 

Nyomdai munkák:  
Önkormányzat gyorsnyomda,Kunszállás 

E-mail: hivatal@kunszallas.hu 

www.nnk.gov.hu/index.php/ 
lakossagi-tajekoztatok/koronavirus

zöld-számok:  06 80/277-455,  06 80/277-456

NAgyON fONTOS!!!
Az idős emberek vannak kitéve a legnagyobb 
veszélynek. Ezért amennyiben lehetséges, ké-
rem ne hagyják el az otthonukat és látogatót 
se fogadjanak, csak nagyon indokolt esetben! 

A személyes kontaktust csökkentsék minimá-
lisra! Kérjenek segítséget hozzátartozóiktól 
vagy az Önkormányzat munkatársaitól!

VÉDO”NO”
Általánosságban elmondható, hogy a várandósság 
megváltoztatja a szervezet védekezőképességét, 
az immunrendszer működését, mely változások fo-
gékonyabbá tehetik a várandósokat vírusfertőzések 
tekintetében. A várandósok továbbá magasabb 
kockázattal rendelkeznek súlyosabb megbetege-
dés kialakulására vírusfertőzéskor, mint nem vá-
randós társaik. A várandósok, kismamák részére 
az általános óvintézkedések betartása kötelező!!! 

Továbbá fontos, hogy szellőztessen rendszeresen! 

Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felüle-
teket rutinszerűen (például: asztalok, ajtókilincsek, 
villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csa-
pok, mosogatók és mobiltelefonok)! 

A gyermekek által használt játékok, eszközök 
napi fertőtlenítő tisztítása javasolt. 

Elsősorban a 06-70-337-1089-es számon lehetsé-
ges a szóbeli tanácsadás, konzultáció!

 hOVÁ fORDULhATNAK AZ 
EgÉSZSÉgÜgyI DOLgOZÓKON KÍVÜL?

almási roland márk polgármester 
06-20-981 8636 

polgarmester@kunszallas.hu 

Az Önkormányzati Hivatalt kizárólag halasztha-
tatlan ügyben keressék fel személyesen, ameny-
nyiben lehet telefonon e-mailben vegyék fel ve-
lünk a kapcsolatot! 

76/587-621   
info@kunszallas.hu,  hivatal@kunszallas.hu

Igyekszünk minden problémára megoldást találni! 
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