
 
 

Dég Község Önkormányzat Polgármestere 

8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17. 

Tel.: 25/505-250 

 

Tisztelt Dégi Polgárok! 

 

A COVI -19 járvány terjedésének megelőzése érdekében Kormányzati intézkedések kapcsán 

Dégen tartott egyeztetések alapján a következő intézkedésekről tájékoztatom Önöket: 

 

HÁZIORVOSI RENDELÉS TÁJÉKOZTATÓJA: 

Receptírás lehetőség szerint telefonon történjen, minimalizálva a személyes megjelenést! 

Rendelő telefonszáma: 06/30/364-09-55 

Lehetőség szerint személyes megjelenés előre egyeztetett időpontban történjen, melyre 

előjegyzést adnak! Kérjük az előre egyeztetett időpont pontos betartását. 

Injekciózás, és kötözés is előre egyeztetett időpontokban történik! 

Láz, köhögés, légszomj esetén a rendelővel TELEFONON vegyék fel a kapcsolatot! 

Enyingi Központi Ügyelet elérhetősége: 06/22/999-614, vagy a 06/22/999-615 

 

 

GYÓGYSZERTÁR TÁJÉKOZTATÓJA: 

- gyógyszertár nyitva tartása változatlan hétfőtől-péntekig 8-16 

- naponta 2x15 perc fertőtlenítést végzünk (11.00-11.15  és 14.00-14.15), ezalatt kérjük a 

betegeinket, hogy a bejárat előtt várakozzanak, 

- betegtérben egyszerre 2 beteg tartózkodhat, kérjük, hogy a 2 m távolságot bent is kint is 

tartsák be, 

- a gyógyszertár gyógyszerkészítést higiéniai okokból mindig másnapra vállal. 

 

Kéréseink a betegekhez: 

- mindenki hozzon magával saját tollat és szatyrot a gyógyszereknek, 

- készítsék elő a TAJ kártyát, személy igazolványt vagy a recepteket, 

- vásárlásnál részesítsék előnyben a bankkártyás fizetést. 

 

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÓ 

A járványügyi helyzet miatt 2020.03.20.-tól a közvetlen kontaktokat minimálisra csökkentjük, 

az esetleges fertőzés veszély elkerülése érdekében! 

Elérhetőségeim: 06/30/755-0919, Email: vedono.deg@gmail.hu, illetve facebook oldalon 

elérhető vagyok. 

Bármi probléma áll fenn, kép és videó küldhető munkaidőben 8-16 óráig. 

A csecsemő- illetve várandós tanácsadások most online és/vagy telefonon fognak működni.  

Amennyiben van várandós ismerősük, aki a körzetembe tartozik, irányítsák hozzám, mert 

online vagy telefonon fel tudom venni és a várandós könyvet eljuttatom részére. 

A státuszlapok 6 éves korig online kerülnek kiküldésre. A 3 éves kortól kötelező súly, 

hosszmérés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat illetve vérnyomásmérés a jelen helyzetben nem 

kivitelezhető. 

Akinek épp aktuális lenne a vizsgálata, vele felveszem a kapcsolatot. 

Titoktartási kötelezettségemnek továbbra is eleget teszek. 

Sem képet, sem videót, sem beszélgetést nem adok ki másik félnek!  
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FOGORVOS TÁJÉKOZTATÓJA: 

Fogorvosi ellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható. Sürgősségi ellátás kedden és 

csütörtökön délelőtt, 9.00-10.00-ig történik. Egyéb panasz esetén telefonon hívja hétfőtől 

csütörtökig 8-12 óráig az 06/30/380-26-57 vagy 06/30/444-99-86 telefonszámokat. 

 

ISKOLA TÁJÉKOZTATÓJA: 

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. 

 

ÓVODA TÁJÉKOZTATÓJA: 

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 is rendkívüli szünetet 

rendel el határozatlan időre! 

 

Szakmai konzultációk alapján nyomatékosan kérek minden szülőt, hogy aki megteheti, 

ne vigye 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! 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA: 

 

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, 06/25/505-250/131 mellék, adóügyek: Csőgör 

Zsolt, 06/25/505-250/134 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! 
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ENYINGI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

Kapcsolattartó: Nagy-Pető Szilvia 

Telefonszám: 06301836123 

 

DÉGI FESTETICS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR TÁJÉKOZTATÓJA: 

A Festetics Művelődési Ház és Könyvtárban az elkövetkező időszakban a nyitva tartást 

felfüggesztem, az ügyfélfogadás szünetel. 

 

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET: 

Az istentisztelet a templomban határozatlan ideig szünetel, vasárnaponként, az 

egyházközösség facebook oldalán online istentiszteletet közvetítünk. 

Az esetleges temetkezési szolgálatokat is csak szűk családi körben lehet végezni. 

A lelkészi hivatal telefon ügyeletet tart a 06/30/647-2276-os telefonszámon. 

 

KATOLIKUS SZENT MISE RENDJE: 

Határozatlan ideig minden Szent Mise elmarad. 

Temetkezéssel kapcsolatban hívható a Lajoskomáromi Plébánia a 06/25/240-230 telefonszám 

 

Határozatlan ideig beszüntetjük a kirakodós árusításokat a település területén. 

 

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. 

 

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! 

 

A tájékoztatóban foglalt rendelkezések visszavonásig érvényesek. 

 

Dég, 2020. március 19. 

 

Gárdonyi Sándorné s.k. 

       polgármester 
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Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen? 

Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse a COVID-19 járványra 

vonatkozó legfrissebb, hiteles információkat. Ezek elérhetőek a WHO 

honlapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, illetve a helyi 

népegészségügyi hatóságoktól. A járvány továbbra is leginkább a Kínában 

élőket érinti, más államokban elszórtan fordul elő a betegség. A legtöbb 

ember, aki megfertőződik, enyhe betegségen esik át és rövid idő alatt 

felépül. Vigyázzon a saját és mások egészségére úgy, hogy betartja a 

következőket: 

1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét őket vízzel és 

szappannal vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel. Miért? 

A kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg a 

kezünkön lévő vírusokat. 

2. Tartsa magát legalább 2 méter távolságra mindenkitől, aki köhög 

vagy tüsszent. Miért? Köhögéskor vagy tüsszentéskor apró 

folyadékcseppek kerülnek a környezetbe, amelyek tartalmazhatják a 

vírust. Ha túl közel vagyunk, akkor belélegezhetjük a cseppeket és 

ezáltal a vírust is. 

3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája érintését. Miért? A kezünk 

számos felülettel, tárggyal érintkezik, melynek során szennyeződhet 

az ott lévő vírusokkal. Az így szennyezett kézzel a szem, a száj vagy 

az orr érintése esetén a vírus a szervezetünkbe kerülhet, azaz 

megfertőződhetünk. 

4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és környezete betartsa a megfelelő 

higiénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy takarja el a száját és 

orrát a behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, amikor 

köhög vagy tüsszent, ez után pedig azonnal dobja ki a használt 

zsebkendőt. Miért? A vírus cseppfertőzéssel terjed. A köhögési, 

tüsszögési etikett betartásával megvédjük a körülöttünk lévőket a 

különböző vírusoktól, így az új koronavírustól is. 

5. Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög, és nehezen lélegzik, akkor 

mielőbb keresse meg, hívja fel telefonon orvosát. Mondja el neki a 

tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban koronavírus által 

fertőzött területen tartózkodott. Kövesse az orvos útmutatásait. 

Miért? A telefonálás lehetővé teszi, hogy az orvosa a kijelölt 

egészségügyi intézménybe utalja. Ez Önt is megvédi és segít 

megelőzni a vírusok és egyéb fertőzések terjedését. 
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Tájékoztatás a 70 életévüket betöltött 

személyek részére 
 

A Kormány a 47/2020. (III.16.) számú rendeletében, 

arra kéri a 70 életévüket betöltött személyeket, hogy 

lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják 

el ! 

 

Erre tekintettel Dég Község Önkormányzat a 

segítségére szoruló 70 év feletti személyek részére az 

alapvető élelmiszerek, higiénia kellékek bevásárlásában, 

a gyógyszerek kiváltásában, a napi egyszeri meleg étel 

biztosításában vagy más jellegű, az élethelyzetükbe 

felmerülő feladatok ellátásában segítséget nyújt annak, 

aki ezt családja, ismerősei, szomszédjai segítségével, 

vagy más módon nem tudja megoldani. 

A napi egyszeri meleg étel, mely egytálétel, az Óvoda 

konyhájáról, az ott biztosított egyszer használatos 

műanyag dobozokban – igény szerint – kerül 

kiszállításra. Az étel ára 900,- Ft/adag. Az egyszeri 

meleg étel iránti igényét a megelőző nap 11 óráig az 06 

/25/505-250/131 melléken adhatja le. 

 

Kérjük az érintett 70 év feletti dégi lakosokat, vagy 

azokat a személyeket, akiknek látókörében van olyan 70 

év feletti dégi lakos, aki segítségre szorul, hogy az 

alábbi elérhetőségen szíveskedjen jelezni: 06/25/505-

250/131 mellék. 

 

Kérem, hogy a kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, 

tartsák be a szükséges óvintézkedéseket. 


