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 rendelési idő alatt kifejezetten
indokolt esetben tárcsázzák a 88/264-205 telefonszámot, ne vegyék el a
lehetőset súlyosabb esetek elől!
2. Gyógyszerfelírás kizárólag a rendelő várójában elhelyezett dobozba történt
kérelem elhelyezése alapján történik, ezáltal is csökkentve a
járványveszélyt. Telefonon történt ezirányú hívásokat nem fogadunk el!
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.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 higiénés szabályokat, gyakori szellőztetés, gyakori alapos
kézmosás. Saját udvarukon gyakori tartózkodást.
4. Kérjük fegyelmezetten tartsák be az élelmiszer üzletek zsúfoltságát
csökkenteni hivatott rendelkezéseket, segítsék idős lakótársaikat a
vásárlások, gyógyszer kiváltások érdekében.
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Lakossági tájékoztató!
Mivel a járvány megelőzése egyre jobban kihat az élet minden területére napról-napra újabb
szigorításokat vagyunk kénytelen bevezetni, figyelemmel a 46/2020.(III. 26.) Korm. rendelet
5.§-ára.
1, A közellátás biztonsága érdekében és a zsúfoltság elkerülése érdekében a bolt
vásárlóterében csak egy fő tartózkodhat.
2, Az orvosi ellátás a tájékoztatás szerint zajlik. Az orvosi rendelés az eddigi nyitva tartás
szerint működik. A gyógyszerek beszerzése a már korábbam is működő rendszerben, a
falugondnok – Jáger Tamás - a hivatalsegéd – Holczerné Ildi – és a házi segítségnyújtást
végző –Gettinger Erzsi - segítségével, hatékonyabban megoldható, mint egyénileg.
3, A falugondnoki szolgálat a járványveszély ideje alatt, csak a hivatalos iratokat továbbítja,
ételszállítást végez a rászorulók részére és orvosi ellátásra szorulókat szállít a falubusszal, a
háziorvosi szolgálattal egyeztetve rendelési időben. Segít a helyben nem beszerezhető
termékek bevásárlásával.
4, A Faluház csoportos látogatását, rendezvények lebonyolítását és a könyvtár működését
bizonytalan időre felfüggesztem.
5, A gyermekek közös találkozásának, együtt játszásának, helyszíneinek - faluház udvar,
játszótér—és az ott található eszközök használata tilos!!!!!!
6, A közkút (templom mellett) és az ivókút nem használható! A vízmentesítést továbbra is
fenntartjuk.
7,A polgármesteri fogadó órák megtartását bizonytalan időre felfüggesztem!!
Az idősebb korosztályminden tagját megkeressük telefonon, illetve személyesen. Kérem, aki
úgy gondolja, egy olyan hozzátartozójának adja meg a telefonszámát akivel bármilyen gond
esetén felvehetjük a kapcsolatot.
A Közös Hivatal, a már korábban leírtak szerint, személyesen csak szerdai napon lehetséges.
Egyéb esetben telefonon a 88/264-011 számon, vagy elektronikus úton lehetséges az
info@nagyvazsony.hu címen.
A Pulai Faluház telefonon a 88/505-400 számon hétköznap 8 és 9 óra közt érhető el.
Elektronikus úton a konyvtar@pula.hu és a pula@pula.hu címen.
Mindenkit kérek az egyéni higiéniás szabályok betartására,nagyobb egymásra figyelésre és
türelemre. Lehetőség szerint minél kevesebbszer hagyják el lakóhelyüket.
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