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Tisztelt Nadapi Lakosok! 

Bár községünkben továbbra sem tudunk koronavírussal fertőzött betegről, a Kormány 

döntéseivel összhangban, településünket érintően is meg kell tennünk a szükséges 

intézkedésket. 

Vasárnap délelőtt megbeszélést tartottunk az érintettek összehívásával és véleményüket 

kikérve az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 

 

A Nadapi Kerekerdő Óvodával kapcsolatos intézkedések 

 

A Nadapi Kerekerdő Óvodát egyelőre nem zárjuk be, nem rendelünk el szünetet, azonban 

nyomatékosan felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy gyermekük egészségének megóvása 

érdekében, aki teheti, tartsa otthon óvodáskorú gyermekét. Ebben a rendkívüli helyzetben 

fontosnak tartjuk, hogy azoknak a családoknak, dolgozó szülőknek biztosítsuk a gyermekeik 

napközbeni felügyeletét, valamint étkezését, akik ezt munkájuk okán nem tudják megoldani.  

Amennyiben a szülő gyermekének otthoni felügyelete mellett dönt, az óvoda a távolmaradás 

időtartamára elfogadja a szülői igazolást, azonban a gyermeket ismételten közösségbe vinni 

csak orvosi igazolással lehet. Amennyiben a családban beteg gyermek van, kérjük, hogy a 

testvért se vigyék közösségbe. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy csak egészséges gyermeket 

vigyenek óvodába. 

A szülőket megkérjük, hogy az óvoda épületébe ne menjenek be, az óvodások reggeli 

fogadását és hazaengedését, öltöztetését is az óvónők, dajkák végzik.  

Amennyiben bővebb tájékoztatásra lenne szükségük, forduljanak az óvoda vezetőjéhez, 

Lampert-Szűcs Szabinához, elérhetősége: 06/22/470-025. 

Kérjük, hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az 

időskorúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Amennyiben arra lehetőség van, a 

gyermekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el. 

 

A háziorvosok által nyújtott tájékoztatás 

 

Tartsák be a Tisztifőorvosi szolgálat és a szakemberek tanácsait!  

Gyakori, alapos kézmosást, kézfertőtlenítést alkalmazzanak!  

A következő hetekben ajánlott kerülni a kézfogással vagy egyéb fizikai kontaktussal járó 

köszönési formákat.  

Rendszeresen fertőtlenítsék a gyakran megérintett felületeket, eszközöket!  

Szellőztessenek gyakran, mozogjanak sokat, fogyasszanak vitaminokban gazdag ételeket, 

gyümölcsöt, nyers zöldségeket! 

Kerüljék a tömeget, tartsanak legalább 1 méter távolságot egymástól! 

Amennyiben a napokban térnek vagy tértek haza a fertőzéssel érintett területről, ne menjenek 

munkába vagy iskolába!  

Akkor is maradjanak otthon legalább 14 napig, ha tüneteket nem érzékelnek magukon! 

Amennyiben tüneteket észlelnek magukon vagy közvetlen közösségeikben, maradjanak otthon, 

telefonon lépjenek kapcsolatba háziorvosukkal! 

A családtagok a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel péntektől 

felírási igazolás nélkül is kiválthatják a hozzátartozók gyógyszerét. 

 

Háziorvosukat csak nagyon indokolt esetben keressék fel személyesen! 



Elérhetőségeik:  Dr. Oszvald Éva + 36/22/ 470-026 

   Dr. Szigeti Margit + 36/22/ 470-026 

   Dr. Szabó Irén  +36/30/ 9272-821 

 

Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadásáról 

A járványügyi helyzetre tekintettel - az anyakönyvi ügyek kivételével - a Kápolnásnyéki 

Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás átmeneti időre szünetel. 

Kérjük Önöket, hogy telefonos és elektronikus elérhetőségeinken keressék az ügyintézőket, 

akik megbeszélik Önökkel, hogy szükséges-e a személyes megjelenés az ügyintézés során. 

Elérhetőségeink megtalálhatók az önkormányzat honlapján. 

Folyamatos egyeztetést tartunk fent az intézményvezetőkkel, háziorvosainkkal, rendőrséggel, 

valamint az érintett hatóságokkal a koronavírus miatt kialakult helyzettel kapcsolatban. Az 

elkövetkező időszak tapasztalatait leszűrve – figyelemmel az operatív törzs és a Kormány 

időközben megszülető intézkedéseire – döntünk majd a további időszak működési rendjéről. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről, tudnivalókról folyamatosan informáljuk 

Önöket a község honlapján és a közösségi oldalakon egyaránt. 

Kérem Önöket, hogy továbbra is fegyelmezetten, saját, családjuk és környezetük érdekében 

felelősségteljes magatartással segítsék a koronavírus járvány terjedésének megelőzését.  

        Köteles Zoltán 

        polgármester 


