
Tisztelt Sarkadiak! Kedves Barátaim! 

 

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.) Kormányrendelet 2. §-ának 
felhatalmazása alapján – konzultálva a város és az érintett 
intézmények vezetőivel – a bölcsődei és az óvodai ellátást végző 
intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelek el 2020. március 
18. (szerda) 00.00 órától határozatlan ideig. 2020. március 18-tól 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 
ügyeleti rendszer részletszabályai jelenleg kidolgozás alatt vannak.  

 

A közös felelősségvállalás jegyében arra kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy 
a gyermekek érdekét szem előtt tartva 2020. március 16-ától (hétfőtől) 
lehetőség szerint ne vigyék gyermeküket sem bölcsődébe, sem 
óvodába. A következő két napban az érintett intézményvezetők a 
szülőkkel egyeztetve felmérik az indokolt eseteket, melyek 
tekintetében szerdától a gyermekek napközbeni kiscsoportos 
felügyelete megszervezésre kerül. Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét 
arra, hogy a gyermekfelügyeletet még indokolt esetben is csak az 
egészséges gyermekek és családok esetében látja el az adott 
intézmény. Az egészségügyi dolgozók, a katonák, a honvédelmi 
alkalmazottak, a rendvédelmi dolgozók, valamint a 
kormánytisztviselők gyermekei  az ügyeleti rendszer megszervezésénél 
kiemelt figyelmet fognak élvezni, tekintettel arra, hogy ezen 
munkavállalói körre a vonatkozó kormányrendelet rendkívüli 



intézkedéseket rendelt el. Az ügyeleti rendszerben működő 
intézményekbe csak a gyermekek, valamint az óvodai és bölcsődei 
személyzet léphet be, az emberi érintkezések számának csökkentése 
érdekében. 

 

A gyermekétkeztetés biztosításának feladatában is változásokra kerül 
sor, melynek részletei szintén kidolgozás alatt állnak. E tárgykörben 
további minisztériumi iránymutatás várható az önkormányzatok 
számára. 

 

Az eddigi nemzetközi tapasztalatok alapján a koronavírus járvány 
terjedését csak azzal lassíthatjuk, ha a közösségi találkozásokat 
minimalizáljuk. Amennyiben a betegség tüneteit észleli magán, ne 
menjen közösségbe és haladéktalanul keresse telefonon a háziorvosát 
vagy hívja a www.koronavirus.gov.hu oldalon elérhető információs 
vonalat.  

 

Sarkad Város Önkormányzata valamennyi érintett szervezettel, 
hatósággal szoros együttműködésben, felelősséggel dolgozik a vírus 
terjedésének megelőzése és a lakosság védelme érdekében.  

 

Sarkad Város polgármestereként kérem és köszönöm a lakosság 
megértését és türelmét! 

Vigyázzunk magunkra és egymásra, Isten áldjon minden kedves 
Sarkadi Polgárt! 

 

Tisztelettel:  

Dr. Mokán István polgármester 


