
Önkormányzati lépések a koronavírus-járvány megállításáért 
 

Március elején hazánkat is elérte napjaink legjelentősebb, az emberiségre nehezedő globális 

kihívása, a koronavírus-járvány. A járvány leküzdése érdekében a kormányzat elkezdte a 

szükséges lépések megtételét az egész országra kiterjedő veszélyhelyzet kihirdetése mentén. 

Ebben a helyzetben Sarkad Város Önkormányzata maximálisan együttműködik az illetékes 

állami szervekkel a lakosság egészségi állapotának megőrzése érdekében, illetve a város 

vezetése, valamint az önkormányzati intézmények vezetői közösen hozzák meg a szükséges 

döntéseket a járvány sarkadi eszkalálódásának elkerüléséért. 

 

Ahogy az illetékes szervek, az operatív törzs és az egészségügyi szakemberek is 

hangsúlyozzák, a koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt! Bár a vírus 

nem csak időseket fertőz, ugyanakkor a fiatalabb korosztály jellemzően tünetmentesen, enyhe 

tünetekkel, viszonylag jól, könnyen átvészelve esik át a betegségen, az idősek esetében 

viszont sokkal súlyosabb formája van a betegség lefolyásának. Ezért Magyarország 

Kormánya és Sarkad Város Önkormányzata is arra kéri a 70. életévüket betöltötteket, 

hogy ne hagyják el otthonaikat, mindenképpen maradjanak otthon! Ennek elősegítése 

érdekében a 70. életévét betöltött sarkadi polgárok ellátásáról való gondoskodás 

megszervezése végett 2020. március 17-én már konkrét döntéseket is hozott a városvezetés, 

amelynek részleteit mindenki olvashatja a helyi újság hasábjain és Sarkad Város hivatalos 

Facebook oldalán, illetve a város honlapján is! 

 

Mivel a bölcsődében és az óvodákban rendkívüli szünet, az általános- és a középiskolákban 

tantermen kívüli, digitális munkarend került elrendelésre, a gyermekek közétkeztetésének 

átszervezése is folyamatban van. Az újraszervezett közétkeztetés menetéről a helyi újság 

hasábjain, Sarkad Város hivatalos Facebook oldalán, a város honlapján, illetve az érintett 

intézmények elektronikus felületein tájékozódhat! 

 

A koronavírus-járvány lelassításában igen nagy szerepe van a társas érintkezések 

csökkentésének, minimalizálásának, ezért az önkormányzati intézmények ügyfélfogadási 

rendje és működése ebben az időszakban jelentősen átalakult. 

 

A Sarkadi Polgármesteri Hivatalt - az ügyfelek és a munkavállalók egészségének megóvása 

érdekében - kizárólag ügyfélfogadási időben lehet látogatni személyesen, a hivatal épületébe 

kizárólag a Kossuth utca irányából, a „vaskapu” felől lehet az ügyfeleknek bemenni, továbbá 

az ügyfelek bebocsátását a hivatal épületébe biztonsági őr segíti, hogy túl sok ügyfél 

egyszerre ne tartózkodhasson sem az ügyfélterekben, sem a folyosókon. A Sarkadi 

Polgármesteri Hivatal vezetői minden kedves ügyfelet elsősorban a telefonos és elektronikus 

ügyintézésre bíztatnak, ami akadálytalanul és biztonságosan működik továbbra is. 

 

A „Mazsola Bölcsőde” és a sarkadi óvodák vonatkozásában már március 15-én arra kérte a 

városvezetés a sarkadi gyermekek szüleit, hogy gyermekeiket lehetőség szerint március 16-tól 

ne vigyék se bölcsődébe, se óvodába. Továbbá a polgármester a bölcsőde és az óvodák 

vonatkozásában 2020. március 18-tól rendkívüli szünetet rendelt el annak visszavonásáig. Az 

érintett intézmények ügyeleti rendszert működtetnek, melynek keretében indokolt esetben, 

azaz amikor a gyermekek otthoni felügyelete egyáltalán nem megoldható, biztosítják a 

napközbeni gyermekfelügyelet kis csoportokban történő megszervezését. Az elmúlt napok 

tapasztalata pedig az, hogy a szülők döntő többsége meg tudta szervezni gyermeke 

otthonmaradását. 

 



A Sarkadi Általános Iskolában, az Ady Endre - Bay Zoltán Gimnáziumban és a GySzC 

Ady Endre - Bay Zoltán Szakgimnáziuma vonatkozásában az ország valamennyi általános- 

és középiskolájához hasonlóan folyamatban van a tantermen kívüli, digitális munkarendre 

történő átállás, a diákok az iskolák épületeit nem látogathatják, a kollégistáknak haza kellett 

utazniuk. Az oktatási intézmények vezetői ezúton is felhívják a tanulók és szüleik figyelmét, 

hogy nem rendkívüli szünetről, hanem digitális munkarendről van szó, amit az iskolába 

járáshoz hasonlóan komolyan kell venni a tanév eredményes lezárása érdekében. Arra is 

felhívták a figyelmet, hogy az aktuális információkat folyamatosan közzéteszik az 

intézmények honlapján és közösségi média felületeiken, ahonnan a tanulók és szüleik 

folyamatosan informálódhatnak. Az általános iskola vezetője elmondta, szülői igény esetén a 

Kossuth utcai iskolában lehet megoldani a kiscsoportos gyermekfelügyeletet, azonban annak 

igényét megfelelően alá kell támasztani, továbbá azt jelenleg egy szülő sem kérte. 

 

A Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár kapcsán, a közösségi érintkezés 

csökkentése érdekében valamennyi rendezvényt, eseményt töröltek. A művelődési 

központban és a városi könyvtárban is ügyelet van, az ügyintézés telefonon és elektronikusan 

történik, személyes ügyfél és látogató fogadásra nincs mód a veszélyhelyzet visszavonásáig. 

 

A Közétkeztetési Intézmény üzemszerűen működik a veszélyhelyzet időszakában is, 

azonban 2020. március 23-tól a veszélyhelyzet fennállása alatt csak egyfajta menürendszert 

készítenek az erőforrásokkal történő hatékonyabb gazdálkodás érdekében.  

 

A Városgazdálkodási Iroda szintén üzemel a veszélyhelyzet időszakában is, azonban az 

irodai ügyfélfogadást a személyes érintkezések csökkentése érdekében korlátozták, így 

személyesen kizárólag a munkanapokon reggel 08.00 és 09.00 óra között fogadnak 

ügyfeleket. Természetesen a telefonos és az elektronikus ügyintézés a megszokott módon 

működik. 

 

A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Árpád fejedelem téri központjában a személyes 

ügyfélfogadást törekednek minimalizálni, valamint a feladatokat telefonon, elektronikusan 

intézni. A KHSzK Gondozói Szolgálatának Vasút utcai épületében az idősek és a 

fogyatékosok nappali ellátása a veszélyhelyzet alatt szünetel, míg az étkeztetés kizárólag 

kiszállítással vehető igénybe. A Gyulai úti Idősek Otthona vonatkozásában az országos 

egészségügyi intézkedésekhez igazodva látogatási, felvételi és kijárási tilalom van érvényben! 

A bentlakók ellátása folyamatos, azonban a Gyulai úton működő nappali ellátás is szünetel.  

 

Az egészségügyi alapellátást biztosító orvosi rendelőkben a betegellátás akadálytalan, 

azonban az alapellátást végző háziorvosok nyomatékosan kérik, hogy a járványveszélyre 

tekintettel, akik légúti tünetek miatt keresnék fel a rendelőt, azok csak igen sürgős esetben 

tegyék ezt személyesen, a betegek inkább telefonon kérjenek segítséget, tanácsot! A táppénz- 

és igazolásigényeket telefonon is fogadják, csakúgy, mint a gyógyszer-felírási szükségletet, 

ezt az EESZT-be felviszik, így papír alapú recept nélkül is ki lehet váltani a gyógyszert a 

patikában. Továbbá nyomatékosan kérik, hogy a betegek a nem sürgős, halasztható 

problémákkal a saját egészségük érdekében ne a jelen időszakban terheljék az egészségügyi 

ellátórendszert. Ha személyes találkozó feltétlenül szükséges, éljenek az előjegyzési rendszer 

lehetőségével! Kivételt képez a fentiek alól a 12 év alatti gyermek magas lázzal, vagy az 

egyébként is elesett állapotú idős, szív- és tüdőbetegséggel bíró páciens. 

 



Az orvosi ügyeleti ellátás továbbra is működik a városban, azonban az azt ellátó Országos 

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. a járványügyi helyzetre való tekintettel, a rendkívüli 

szabályokat betartva ténylegesen csak a sürgős, életveszélyes eseteket látja el! 

 

A sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központban a járványügyi vészhelyzet 

elrendelése miatt, a miniszteri utasításokat, szakmai ajánlásokat, protokollokat betartva a 

betegellátás 2020. március 19-től határozatlan ideig szünetel! 

 

Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és konstruktivitását a veszélyhelyzet fennállásáig. 

Megkérünk mindenkit a kialakult helyzet nyugodt kezelésére, valamint felhívjuk a lakosság 

figyelmét, hogy csak kizárólag hiteles információforrásból tájékozódjanak az aktualitásokról, 

keressék bátran a www.koronavirus.gov.hu, valamint a www.nnk.gov.hu weboldalakat, 

továbbá Sarkad Város hivatalos Facebook oldalát és honlapját, illetve intézményeink 

hivatalos honlapjait. 

 

Új szakaszba lépett a járvány, már a csoportos fertőzések szakaszához értünk, ezért még 

óvatosabbnak kell lennünk! A koronavírus nagyon könnyen terjed, ezért azzal tudjuk a 

legtöbbet tenni ellene, ha lelassítjuk a járvány terjedését. Ezt úgy érhetjük el, ha a 

találkozásaink számát minimálisra csökkentjük. Fontos, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol 

többen vannak! Tartsanak legalább 2 méteres távolságot más emberektől! A szűk családi 

találkozókon kívül minden más összejövetelt halasszanak el! Lehetőség szerint maradjanak 

otthon! 

 

Tudjuk, hogy ezek a döntések nem könnyűek, és lemondással járnak. De meg kell hoznunk 

őket, különösen idős honfitársaink védelme érdekében. Csak közösen tehetünk a járvány 

lassításáért! A felelősség mindannyiunké. Vigyázzunk egymásra!  

 

Sarkad Város Önkormányzata 

 


