Dég Község Önkormányzat Polgármestere
8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.
Tel.: 25/505-250

Tisztelt Dégi Polgárok!
A koronavírus járvány terjedése miatt Magyarország Kormánya „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési
intézményekben” című 1102/2020. számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. A
határozatban foglaltak alapján hétfőtől tantermen kívüli, digitális munkarend van érvényben a Dégi Dr. Kovács Pál Általános Iskolában is.
Bővebb tájékoztatást az intézmény vezetőjétől Lászlóné Kovács Mártától (06-30/307-35-70) kaphatnak.
Dég Község Önkormányzata – 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. rendelet értelmében „A rendelet alapján a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda
elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt:
polgármester) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szünet
elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.”
Fentiek alapján Dég Község polgármestere a Dégi Bóbita Óvoda és Konyhában is rendkívüli szünetet rendel el határozatlan időre!
Szakmai konzultációk alapján nyomatékosan kérek minden szülőt, hogy aki megteheti, ne vigye keddtől óvodába gyermekét.
Kérjük, hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyen tekintettel az időskorúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Azaz,
amennyiben arra lehetőség van, a gyermekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el.
Továbbá nyomatékosan kérjük, hogy a gyerekek tartózkodjanak otthonukban, ne az utcákon, köztereken töltsék idejüket!
A Dégi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. március 16-tól szünetel. Minden esetben csak előzetes telefonos
bejelentkezés alapján van lehetőség időpont egyeztetésre.
Szociális és egyéb ügyek: Tömör Petronella, 0625/505-250/131 mellék, adóügyek: Csőgör Zsolt, 0625/505-250/134 mellék, Hatósági ügyek: dr.
Prikkel Ferenc, 0630/175-6805.
Amennyiben az ügyintézők úgy ítélik meg, hogy nincs szükség személyes megjelenésre az ügy elintézéséhez, úgy kérjük, hogy postai vagy
elektronikus úton juttassák el beadványaikat a Dégi Polgármesteri Hivatal, 8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17. levélcímre vagy elektronikusan a
degpmh@dielnet.hu e-mail címre.
Felhívom a figyelmet, hogy a Hivatal parkolójába csak az ott dolgozók hajthatnak be, ügyintézési céllal az ügyfelek a Hivatal előtt, az utcán
tudnak parkolni!
A Festetics Művelődési Ház és Könyvtárban az elkövetkező időszakban a nyitva tartást felfüggesztem, az ügyfélfogadás szünetel.
Határozatlan ideig beszüntetjük a kirakodós árusításokat a település területén.
A közétkeztetésben is átmeneti korlátozást vezetünk be azzal, hogy a szociális étkeztetést mindenképpen biztosítani fogjuk.
2020. március 17-től az élelmiszerboltok, gyógyszertár, drogéria és dohánybolt kivételével valamennyi kereskedelmi és vendéglátó üzlet
15:00-ig tarthat nyitva. Ezt a rendőrség fokozottan ellenőrzi, a nyitva tartási rendelkezések megsértői 5.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig terjedő
szabálysértési bírsággal sújthatók.
Szünetel továbbá minden rendezvény, gyűlés és sportesemény is.
Az iskola és óvoda működésében bevezetett korlátozó intézkedések sok család életét megváltoztatják a következő hetekben. Fontos, hogy
emellett ők a napi munkájukat is el tudják végezni, ameddig csak lehet. Ezért mindenkitől a legteljesebb együttműködést kérem.
Minden lakónak javaslom, hogy legyenek fokozott figyelemmel a közösségi helyek látogatására! Például a helyi boltok látogatása során
próbáljanak olyan időpontot választani, amikor kevesen vannak a boltban, több napra vásároljanak be, lehetőleg csak a megvásárolni kívánt
árucikkeket fogják meg.
Az Önkormányzat munkatársai naponta fertőtlenítést végeznek a forgalmasabb közterületeken, buszmegállókban.
Figyelemmel az operatív törzs és a Kormány jövőben megszülető intézkedéseire – döntünk majd a további időszak működési rendjéről.
A jelen állapot egy teljesen új élethelyzetet idézett elő, amelyben minden eltér a megszokottól, de most ehhez kell alkalmazkodnunk és segítséget
nyújtanunk egymásnak! Amennyiben a leírtakhoz képest új intézkedés lép életbe, akkor arról haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket!
Dég, 2020. március 16.
Gárdonyi Sándorné s.k.
polgármester

