
F E L H Í V Á S 
 

A háziorvosi szolgálat és az önkormányzat tisztelettel kéri a 

lakosságot, hogy minél rövidebb időre hagyják el a lakásukat.  

Ahhoz, hogy a járvány veszélyeit minimálisra csökkentsük, a 

következő hetekben be kell tartani az alapvető szabályokat, ami 

az első pillanatban túlzásnak tűnhet, de nem az!!! 

 

1. Munkába csak az menjen, aki teljesen egészséges. 

Bármilyen légúti megbetegedése van, maradjon otthon! 

Kérjen segítséget telefonon a háziorvosi rendelőtől,            

tel: 0637 / 327-003 !                                                                                                

2. Ne menjünk a rendelőbe sem! A növekvő telefonhívások 

miatt kérjük a türelmet! A járvány idején semmilyen 

adminisztratív feladatot nem végzünk. Pl. közgyógy 

hosszabbítás, igazolás, jogosítvány, beutaló. 

3. A rendszeresen használt gyógyszerek felírását telefonon 

kell intézni! Mindenki vegye igénybe az e-recept 

lehetőségét!  

4. A kórházban a szakrendelések nem működnek. Így ne 

menjenek, ha van időpontjuk, még akkor sem!  

5. Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 

2020.03.16.napjától szünetel, az ügyintézés menete 

telefonon és e-mailben továbbra is zavartalanul működik az 

alábbi elérhetőségeken, - tel: 37/327-011; e-mail: 

onkormanyzat@vecs.hu  

6. Mossunk gyakran kezet meleg szappanos vízzel! És 

szellőztessünk gyakrabban! Fertőtlenítsük az ajtó kilincset 

is, és kézmosás után mossunk meg az arcunkat is! 

7. Ne gyülekezzünk a boltban, kocsmában és postán! Csak a 

legszükségesebb dologért szaladjon el egy ember a boltba, 
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s ott is csak 1-2 méter távolságra legyenek 

embertársaiktól!  

8. Az időskorúak a bevásárlásaikkal, ügyintézéssel bízzák 

meg fiatalabb családtagjaikat, szomszédjaikat! 

9. Fiatalok ne szervezzenek összejöveteleket! 

10. A digitális oktatást vegyék komolyan, maradjanak 

otthon ne csoportosuljanak, aki nem tudja megoldani a 

tanulást otthon az jelezze az osztályfőnökének!                         

A könyvtárban van mód a tanulásra! 

11. A gyermekek és az igénylők étkeztetését az 

önkormányzat és az iskola továbbra is biztosítja, az ételek 

elvitele ütemezetten történik, kérek mindenkit, hogy ne 

egyszerre menjen az ebédért 11:00 és 14:00 óra között 

mindenki kényelmesen el tudja vinni! 

12. A gyógyszertárban csak 1 fő vásárló legyen, a többiek 

kint várakozzanak legalább 1-2 méter távolságra 

egymástól! 

13. Halálozás esetén a temetésre csak a közvetlen 

hozzátartozók menjenek el! Ott is az egy méter távolságot 

be kell tartani! 

14. Kerüljük a pánikkeltő megjegyzéseket, ne osszunk 

meg hiteltelen bejegyzést, vagy valótlan információkat! 

15. Informálódjunk a www.koronavirus.gov.hu weboldalon 

vagy az ingyenesen hívható 0680 / 277-455 illetve a        

0680 / 277-456-os telefonszámokon! 

 

Minél kevesebbet tartózkodjunk a másik ember 

környezetében! 

Óvjuk magunkat és szeretteinket! 

Vigyázzunk egymásra, mert csak így lehet megfékezni a 

járványt! 

       Dr. Nagy Éva                                                Gellén István 

         háziorvos                                                   polgármester 


