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Nagylóc Község ÖnkormányzatPo|gármesterének1/2020.(III.16.) számúhatározata a
ko ronavírü§ sal kapc s o lato s jáw ány t megelőző intézkedésekről

Magyarország Kormánya a koronavírus okozta járvány terjedése miafi veszélyhelyzetet rendelt el. A
katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó e5ies törvények módosításáról sző|ó 201l. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése a|apján veszélyhelyzetben a polgármester jogosult az
önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

A koronavírus járvány terjedése miatt -Nagylóc Község Önkormányzat Képviseló-testület javaslatÁt, a
szülők, és az intézményvezetők véleményét fi gyelembevéve:

2020. márpius 17-én -keddtől-

1.) a Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha Nagylóc, Rákóczi úti 135. szám alatti működő
Óvodátran,

2.) a Nagylóci ,oSzázszorszép" Gyerekházban §agylóc, Akácfa űt7.) és a

3.) a nagylóci ldősek Klutljában (Nagylóc, Rákóczi út 93.) rendkívüli szünetet rendelek el.

4.) A Művetődési IcLáz, azlfiúsági Klub és a Sportcsarnok bérbeadása szünetel.

A szünet idején az intézmények nem látogathatóak Az intézményben csak az ott dolgozók
tartózkodhatnak

5.) Az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetését, továbbra is biaosítjuk, melyet az önkormányzati
Konyháról (Nagylóc, Rákóczi út 93. szám alatt) 11.00 -12.00 óra között vihetnek el. Reszükre az
étel kiadása ablakon keresztül történhet váltó ételhordó biztosíásával, melyet kérem, hogy
jelezzenek az igénytle vevők részére.

6.) A felnőtt szociáIis étkeztetésben részesülők részére az ebéd kiszállíásra kerül.

Az ebéd zökkenőmentes és időben történő kiszállítása érdekétlen segítséget nyújt a
tanyagondnok is.

7.) Az ételhordókat az önkormányzati konyhára történő bekerüIése előtt el kell mosni,
fertőtleníteni kell. A fertőtlenítésre az iskolában lévő konyhát (Nagylóc, Rákóczi űt tt7.) jelölöm
ki.

A fertőtlenített ételhordók konyháratőrténő szállítására a Dácia Duster gépkocsit jelölöm ki.

A fertőtlenítést 1 fő konyhai dolgozó irányításával a konyhai és az Idősek Klubja dolgozói
végzik Az érintett munkatársal<at az intézménlwezető és az élelmezésvezető jelöli ki.

A fertőtlenitéstvégző dolgozók kötelesek betartani a higieniai szabályokat. A munlcát rendkívül
gondosan kell elvégezni, ügyelve arra, hogy az ételhordók össze ne keveredjenek. Az
ételho rd ó ka t l<izár őlag keszty ű ben le h et m egfo gni.

Az ebéd kiszállításakor az ebéd szállítók cérnakesztyűt kötelesek üselni.

Az ételszállító gépkocsikat a gépjárművezetők kötelesek a nap végén -minden nap- fertőtleníteni.

8.) Az idősek házi gondozását folyamatosan biztosítani kell.



9.) Az Idősek Klubjában 8.00-16.00 óráig ügyeletet kell tatlani, annak érdekében, hogy az
idősek, betegek, esetleg karanténban lévők részére a szükséges segítséget meg tudjuk adni. Az
idős, beteg, esetleg karanténban lévő állampolgárok, akik hozzátartozójuktól nem tudnak
segítséget kérni azok az Idősek Ktubjátót a32l343-150-ös telefonszámon kérhetnek segítséget.

Az intézmény dolgozói kötelesek a szükséges segítséget megadni (előzetesen leadott lista alapján
bevásárolni, gyógyszert felíratni, kiváltani, postai, és egyéb ügyintézésében segítséget nyújtani).

Nagylóc. 2020. márcirrs 16.

Kapják:

1.) Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha , Óvoda telephely:Nagylóc. Rákóczi út 135.

2.) Konyha teleplrely: 317 5. Nagyióc, Rákóczi út 93.

3.) Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Központ ldősek Klubja 3l75. Nagylóc. Rákóczi
ílt 93.

4.) Biztos Kezdet ,,Százszorszép" Gyereldtáz3175. Nagylóc, Akácfa út 7.

5.) Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal Nagylóci Kirendeltsége 3l75.Nagytóc. Március
l5. tér 4.

6.) Közfbglalkoztatottak munkavezetője
7.) Lackó Bertalan tanyagondnok
8.) Irattár
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