
Tisztelt nyírcsaholyi lakosok!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14) Korm. rendelete 
2.§-a alapján a Nyírcsaholyi Hétszínvirág Ó voda és Bölcsődében 2020. március 16-tól (hétfőtől) 
kezdődően - határozatlan időre- rendkívü li szü netet rendelek el, amely alatt KÜLÖ NÖ SEN INDOKOLT 
ESETBEN – akik kiskorú gyermekü k napközbeni felü gyeletét nem tudják másképp megoldani- az óvodákESETBEN – akik kiskorú gyermekü k napközbeni felü gyeletét nem tudják másképp megoldani- az óvodák
gyermekfelü gyeletet biztosító ü gyeletet tartanak. 

Az ü gyeleti ellátást igénybe vevők étkeztetéséről az óvodában gondoskodunk. A szociális gyermek-
étkeztetést igénybe vevők a szü nideigyermekétkeztetés szerint kapják meg az ellátást. Az étkeztetés 
kizárólag az étel elvitelével történhet, melynek kiosztása 2020. március 16-ától a Művelődési ház 
előterében, szervezett formában kiadással történik, naponta 12.00 és 14.00 óra között. Kérjü k a szü lők 
és az intézményvezetők segítségét abban, hogy március 16-17-én mérjék fel, hány szü lő igényel 
gyermekfelü gyeletet és gyermekétkeztetést a továbbiakban.gyermekfelü gyeletet és gyermekétkeztetést a továbbiakban. Azok a szü lők, akik már hétfőn sem viszik 
óvodába/bölcsődébe gyermekü ket, kérem, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az intézményekkel a 
felmérés miatt! A felmérési eredmények birtokában megtesszü k a további szü kséges intézkedéseket.
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívü li, digitális munkarendben kerü l 
megszervezésre. A tantermen kívü li, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerü ljék a 
nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felü gyeletü ket a szü lők, családok, szomszédok 
bevonásával, kis létszámú csoportokban célszerű megszervezni.

AA gyermekek felü gyeletét nem javasolt a nagyszü lőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.
A körü lményekre tekintettel 2020. március 16. napjától Nyírcsaholyban a Művelődési Ház és Községi -és
Iskolai Könyvtár működése határozatlan ideig szü netel, a programok elhalasztásra kerü lnek.
A Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivatal arra kéri az ü gyfeleket, hogy a telefonos (06/44-502-680, vagy 
az elektronikus ü gyintézést: csaholyhivatal@gmail.com;) részesítsék előnyben. 
2020. március 16. napjától a Polgármesteri Hivatalban az ü gyfélfogadás hétfőtől-csü törtökig 08 órától 
10 óráig tart, pénteken nincs ü gyfélfogadás. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ü gyfélfogadási időn kívü l csak az ott dolgozók tartózkodhatnak az Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ü gyfélfogadási időn kívü l csak az ott dolgozók tartózkodhatnak az 
épü letben.Tudomásunk szerint a telepü lésü nkön nincs koronavírussal fertőzött személy. A fertőzés 
megelőzése érdekében rendszeresen, alaposan mossunk kezet, köhögéskor és tü sszentéskor el kell
takarni a szájat és az orrot (pl. zsebkendővel vagy könyökhajlattal) és kerü lni kell a kapcsolatot azokkal, 
akik a felső légúti fertőzések egyértelmű tü neteit mutatják. Rendszeresen fertőtlenítsü nk, szellőztessü nk.
Továbbá fokozottan kérem, hogy segítsék az idős hozzátartozóikat, szomszédokat, ismerőseiket.
Amennyiben valaki kü lföldről érkezett haza vagy influenzaszerű tü netet észlel, azonnal jelezze telefononAmennyiben valaki kü lföldről érkezett haza vagy influenzaszerű tü netet észlel, azonnal jelezze telefonon
keresztü l a háziorvosának! Kérek mindenkit viselkedjü nk felelősségteljesen, tü relmesen, segítőkészen!

Megértésü ket köszönjü k!
        

                                                     Magyar Csabáné

                                                         polgármeste

POLGÁ RMESTERI TÁ JÉ KOZTATÓ !


