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TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN BEVEZETETT
INTÉZKEDÉSEKRŐL
Tisztelt Lakosok!
A koronavírussal kapcsolatosan megtett Kormány általi intézkedésekhez kapcsolódóan Tállya és
Golop Községek Óvodai Nevelési és Szociális Alapszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa az
önkormányzati képviselők, intézményvezetők, szociális és egészségügyi ellátásban dolgozók
bevonásával rendkívüli Társulási Tanács ülést tartott.
Az ülésen döntés született arról, hogy a társulásban érintett intézmények vonatkozásában 2020.
március 16. napjától a lentebb részletezett intézkedéseket vezetjük be.
(Minden intézmény részletes tájékoztatót és utasítást biztosít a követendő szabályokról,
eljárásrendről.)
Óvoda:
A Társulási Tanács 2020. március 16. napjától rendkívüli szünetet rendelt el a Tállyai és Golopi
Óvodában. Kérjük, hogy az óvodás gyermekek 2020. március 16. napjától maradjanak otthon. A
hiányzás automatikusan igazoltnak tekintendő. Egy ügyeleti csoport, gyermekfelügyelet kis
csoportban történő megszervezésére, működtetésére mindenképpen sor kerül, amennyiben
indokolható és igazolható esetben a szülők nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet. (Részletes
tájékoztatást ad ki a Tállyai Zempléni Árpád Óvoda és ÁMK Intézményvezetője és a Golopi
Tagintézmény Vezetője.)
Étkeztetés – konyha működése:
A Tállyai Zempléni Árpád Óvoda és ÁMK Konyhája továbbra is biztosítja az iskolás és óvodás
gyermekek esetében a szünidei étkeztetéshez hasonlóan az étkeztetést. Az egyszeri étkezés (ebéd) az
mind az iskolások, mind az óvodások esetében 12.00 – 13:00 óra között vehető át Tállyai Konyha
erre kijelölt részén. (Részletes tájékoztatást ad ki a Zempléni Árpád Általános Iskola
Intézményvezetője, a Tállyai Zempléni Árpád Óvoda Intézményvezetője, a Golopi Tagintézmény
Vezetője, valamint a Konyha Élelmezésvezetője.)

Idősek segítése, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja:
Fokozottan figyelnünk kell az idősekre. Az idősek lehetőleg otthon tartózkodjanak, az emberekkel
történő kontaktust szorítsák minimálisra. Ne menjenek közösségbe, ne menjenek például vásárolni.
Ehhez kapcsolódóan kérjük a hozzátartozókat, hogy elsősorban ők segítsék az érintett személyt a
mindennapokban.
A házi segítségnyújtás, idősek klubja zavartalanul fog működni, továbbá gondoskodunk a szociális
étkeztetésre jogosultak részére az ebéd kiszállításáról.
(Részletes tájékoztatást ad ki az Idősek Klubja Vezetője, a Tállyai Zempléni Árpád Óvoda
Intézményvezetője és a Konyha Élelmezésvezetője.)
Amennyiben az idős érintett személynek nincs közvetlen segítsége, és a bevásárlást, a szükséges
gyógyszerek beszerzését nem tudja megoldani, úgy az erre irányuló kérésüket az alábbi
telefonszámon jelezzék: 06/30-742-7287 (Magyar Anita Idősek Klubja vezetője)
Tállyai Közös Önkormányzati Hivatal:
Kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyett lehetőleg az elektronikus ügyintézés mellett döntsenek.
(Részletes tájékoztatást ad ki a Tállyai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.)
Jelen intézkedések visszavonásig érvényesek.
A továbbiakban az önkormányzat a www.tallya.hu oldalán, Tállya Község Önkormányzata facebook
oldalán történő tájékoztatók, közlemények közzétételével, valamint a tájékoztatók házhoz történő
juttatásával és hirdetmények kihelyezésével segíti elő a lakosok hiteles tájékoztatását.
Kérjük, kerüljék a nem hivatalos és hamis információk továbbítását. Higgadtan kezeljék az új
koronavírus terjedésével kialakult fokozott társadalmi érzékenységet, továbbá mellőzzék a
pánikkeltést.
A település lakosainak védelmében kérjük Önöket, hogy amennyiben külföldről érkeznek haza,
jelezzék a titkarsag@tallya.hu e-mail címen. Ezzel a bejelentéssel a prevenciós folyamatok vállnak
tervezhetőbbé, nem von maga után hatósági karantént. A hazaérkezők csökkentsék minimálisra a
közösségben való megjelenést, lehetőség szerint maradjanak a otthon!
A koronavírussal kapcsolatban a www.koronavirus.gov.hu oldalon hiteles és naprakész
információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a
panaszok esetén.
Vigyázzunk egymásra!
Tállya, 2020. március 15.
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