
Napról-napra születnek döntések 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. További intézkedéséként 2020. 

március 28-tól április 11-ig a Kormány rendeletben kijárási korlátozást vezetett be, amit 

külön cikkben részletesen is közzéteszünk!  

 

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 továbbra 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. Ki kell hangsúlyozni, hogy 

cikkünk csütörtöki írásakor már 23 sarkadi idős polgár fordult az önkormányzathoz, akiket az 

önkormányzat fényképes igazolvánnyal ellátott munkatársai segítenek a hétköznapokban. 

Bevásárolnak nekik, postára és gyógyszertárba mennek helyettük, aminek köszönhetően az 

idősek otthonukban maradva minimálisra tudják csökkenteni a társadalmi érintkezést, ezzel 

pedig jelentős lépéseket tesznek a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében. Természetesen 

az időseket ellátó önkormányzati intézmények is kiemelt figyelmet fordítanak ellátottjaikra, 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. A KHSzK 

egyéb, szerteágazó feladatait az intézmény folyamatosan ellátja! 

   

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

tantermen kívüli, digitális munkarend került elrendelésre, a gyermekek közétkeztetésének 

átszervezése is megtörtént. A Mazsola Bölcsődében ellátott 60 gyermekéből egy gyermek 

esetében sem, míg a sarkadi óvodákba járó 311 gyermekből 15 gyermek vonatkozásában kértek 

a szülők munkájuk okán kiscsoportos felügyeletet. A 626 sarkadi általános iskolába járó diák 

esetében egyáltalán nem kértek kiscsoportos felügyeletet a szülők. E hét eleje óta a város négy 

pontján veheti át a meleg, előre csomagolt ebédet az igénylő mintegy 300 sarkadi gyermek. 

 

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 hétfőn 13.00 

és 16.00 óra, szerdán 08.00 és 12.00 óra, valamint pénteken 08.00 és 12.00 óra között lehet 

személyes ügyintézés céljával felkeresni. A hivatal épületébe kizárólag a Kossuth utca 

irányából, a „vaskapu” felől lehet az ügyfeleknek bemenni, továbbá az ügyfelek bebocsátását a 

hivatal épületébe a torlódás elkerülése érdekében biztonsági őr segíti. A Sarkadi Polgármesteri 



Hivatal vezetői minden kedves ügyfelet elsősorban a telefonos és elektronikus ügyintézésre 

bíztatnak, ami akadálytalanul és biztonságosan működik továbbra is. 

 

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 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. 

Nagyon fontos döntés, hogy a Városgazdálkodási Iroda a város valamennyi játszóterét és 

a sportparkot is bezárta! A társas érintkezés csökkentése érdekében azokat látogatni nem 

lehet! A városi piac működik továbbra is, de kizárólag élelmiszereket lehet árusítani és 

mind az árusoknak, mind a vásárlóknak be kell tartaniuk az óvintézkedéseket. 

 

A folyamatos helyi intézkedés mellett Magyarország Kormánya az elmúlt héten is egy sor 

intézkedést hozott a járványügyi helyzet kezelése és a gazdasági károk enyhítése céljából. Ezen 

intézkedések részletszabályai megismerhetők az országos médiumokból, illetve a hivatalos 

szervek elektronikus felületeiről, azonban a fontosabbakra jelen cikkünkben is felhívnánk a 

figyelmet! 

• A Kormányzat továbbra is felhívja a figyelmet az otthonmaradás fontosságára és a 

társadalmi érintkezés csökkentésére, különösen az idősebb generációk esetében, akik a 

legnagyobb veszélynek vannak kitéve. 

• Folyamatosan állnak át a hazai gazdasági szervezetek a védekezéshez szükséges 

eszközök (maszkok, kesztyűk, védőseszközök, fertőtlenítőszerek) gyártására, de 

folyamatosan érkeznek a szállítmányok külföldről, elsősorban Kínából és 

Törökországból is. 

• Újabb kormányzati intézkedések léptek életbe ezen a héten is a gazdasági károk 

enyhítésére és a munkahelyek megőrzésére. 

• A koronavírus-fertőzés gyanújakor a háziorvos mentőket küldhet a gyanús esethez 

mintavétel céljából. A koronavírus-járványnak már abban a szakaszában tartunk, 

amikor bárki és bárhol fertőzött lehet. A laborvizsgálattal beazonosított fertőzöttek 

számánál jóval magasabb lehet a tényleges fertőzöttek száma, mert a vírus már 

csoportos fertőzés útján terjed, bárki átadhatja bárkinek. Sokan lesznek fertőzöttek, 

akiknek otthoni karanténban kell maradnia,  kórházba csak a kórházi ellátásra 

szorulókat szállítják a mentők.  A járványt tehát a laborvizsgálat sem tudja megállítani, 

de ha a háziorvos egyértelmű szükségét látja annak,  hogy  laboreredménnyel  erősítse 

meg gyanúját, akkor mintavételezés céljából a mentőket is kiküldheti a fertőzés-gyanús 

személy otthonához. 

• Kiskunhalason javában épül a mobil korház, illetve több budapesti kórházat is a 

honvédség tábori kórházak telepítéssel „erősített meg”. Továbbá a honvédség részt vesz 

a fontos gazdasági egységek, üzemek működésének biztosításában és a rendvédelmi 

munkát is támogatják, így Sarkadon is találkozhattunk már járőröző katonákkal. 

• Ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is engedélyezett, érintéses 

kártyás fizetések összeghatára 2020. április 15-től. Ez becslések szerint a kártyás 

vásárlások közel 90%-át érinti, így a vevőnek nem kell megérinteni a terminált, ezzel is 

csökkentve a megfertőződés lehetőségét. 



• A Kormány továbbra is arra kéri a külföldről hazatérőket, hogy vonuljanak legalább 14 

napra önkéntes, házi karanténba. 

• Továbbá a rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány által előidézett 

helyzetet a csalók is megpróbálják kihasználni. Hatósági személynek kiadva magukat 

arra hivatkoznak, hogy ingatlan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére 

alkalmas tesztet és  maszkot értékesítenek, illetve idős személyek ellátására 

szolgáltatást ajánlanak fel. Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat 

használják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő 

emberekben.  Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a 

koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják. 

 

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 

 


