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Nagylóc Község ÖnkormányzatPolgármesterének4í2020.U1.27.) számú határozata a

ko ro navírus s al kapcs olatos jáw ány t mege|őző intézked és ekrő l

Az élet- és vagyonbiztonságotveszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elháriása, amagyar állampolgárok egészségének és életének

megóvása érdekében, a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a

katasárófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosítasáról szóló 201 1. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatarozott jogkörömben eliárva, - a képviselő-testület
tagjainak véleményét figyelembe véve- az alábbi határozatot hozom:

A koronavírus járvány terjedése miatt2020. március 30-tól

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

2.) A Nagylőci,,Százszorszép" Gyerekházban §agylóc, Akácfa űt7.) a rendkívüli szünetet a

veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítom.

3.) A nappali ellátást nyújtó intézményben, idősek klubjában §agylóc, Rákóczi út 93.) nyújtott
szolgáltatások a veszélyhelyzet megszűnéséig- továbbra is szünetelnek. A nappali ellátásban
részesülő ellátottak részére lakókörnyezetükben triztosítjuk a szükséges ellátást.

4.) A Művelődési Há4 az Ifiúsági Klub és a Sportcsarnok bérbeadása a veszélyhelyzet
megszűnéséig szünetel.

A szünet idején az intézményekben biztosított szolgáltatások szünetelnek, az intézmények nem
látogathatóak Az intézményben csak az ott foglalkoztatott munkatársak tartózkodhatnak

5.) Nagylóc, Rákóczi út 61. szám alatti játszőtér a veszélyhelyzetmegszűnéséig záwa
tart.

6.) A veszélyhelyzet megszűnéséig a szociális étkeztetésben részesü|ők, az óvodás és iskolás
gyermekek részére az egyszeri meleg étel kiszállításra kerül.

7.) 
^veszélyhelyzetmegszűnéséig 

elrendelem a településen lévő buszmegálló\
korlátok, kőztéri pado§ köztéri §zemétgyűjtő edények folyamatos fertőtlenítését.

8.) 2020. április l-jétől elrendelem a Nagylóci Csicsergő Óvoda és Konyha Nagylóc,
Rákóczi út 135. szám alatti Óvodában foglalkoztatott óvodapedagógusok otthoni
munkavégzését. Utasítom az óvodavézetőt, hogy az otthoni munkavégzés
szabályait do|gozza ki, és az óvodapedagógusokat, a fenntartót és a szülőket
tájékoztassa.

9.) 2020. április 14-től a Biztos Kezdet ,,Százszorszép" Gyerekház dolgozói kedden és

csütörtökön 8-1,2 őráig szemólyes ügyeletet tartanak. Eg;r,éb napokon biztosítani
kell -a nyitvatartás szokásos időtartama alatt- telefonon, vagy interneten való
elérhetőséget.

Nagylóc, 2020. március 27 .



Kapják:

1.) Nagylóci Csicsergő Óvoda és Kon,vha , Ór,oda telephely:Nagylóc. Rákóczi út 135.

2.) Konyha telephely: 3l75. Nag1,,lóc. Rákóczi út 93.

3.) Nag_vlóci Szociális Alapszolgáltatási Központ Idősek Klrrbia 3I75. Nagylóc, Rákóczi
út 93.

4.) Biztos Kezdet -,Százszorszép" GyerekJláz3175. Nagylóc. Akácfa út 7.

5.) Lackó Bertalan tanyagondnok
6.) Irattár


