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HIRDETMÉNY 

 

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az alábbi intézkedések meghozatalára 

került sor: 

 

1.) Oktatás, nevelés területén:  

 A vonatkozó Korm. rendelet alapján a Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Társulási 

Tanácsának egyetértésével rendkívüli szünet elrendelésére került sor 2020. március 

18. napjától (szerda) kezdődően a Mágocsi Tündérkert Óvoda- Bölcsődében.  

A szülők tájékoztatásáról az intézményvezető gondoskodott.  

 A kormány döntése alapján az iskolai oktatás 2020. március 16. napjától kezdődően 

digitális formában, távoktatás folytatódik. A megfelelő tanítási rend kidolgozásáról az 

Iskola pedagógusai gondoskodnak.  

 A gyermekétkeztetés megoldásáról az intézményvezetők közreműködésével 

gondoskodunk. Az étkezéshez szükséges éthordók biztosítása a szülők feladata, az étel 

házhoz szállításáról az Önkormányzat gondoskodik.  

 

2.) Szociális ellátások területén:  

 A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás a szokott rendben, házhozszállítással 

folytatódik. Új igényt Müller Nándornénál, a Szociális Gondozási Központ 

intézményvezetőjénél kell bejelenteni. 

 Nappali ellátás szolgáltatást a bejáró időseknek a vészhelyzet feloldásáig – az 

intézménylátogatási tilalom miatt – a Szociális Gondozási Központ nem tudja 

biztosítani.  

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a települési látogatásait felfüggeszti, 

kizárólag halaszthatatlan ügyekben keressék a szolgálatot. 

 

3.) Egészségügyi ellátások:  

 A házi-, és gyermekorvosi, fogászati ellátás biztosított a szokásos rendelési időben. 

Kérem, hogy csak sürgős esetben jelenjenek meg személyesen, de inkább előzetesen 

telefonon vegyék fel a kapcsolatot az orvosukkal rendelők bejárati ajtajára 

kifüggesztett tájékoztatás szerint.  

 A Mágocsi Fizikotherápia a kezeléseket felfüggeszti 2020. március 18-tól a 

veszélyhelyzet feloldásáig.  

 A Labor csak sürgősségi eseteket (prothrombin, kismamák, kemotherápiás kezelés 

alatt állók) lát el, egyéb vérvételre nincs lehetőség a kifüggesztett ellátási rend alapján. 

 



4.) Igazgatás 

 2020. március 16-tól a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban személyes 

ügyfélfogadásra csak olyan ügyekben van lehetőség, amelyek halasztást nem tűrnek és 

személyes jelenlét elengedhetetlen (pl. anyakönyvi ügyek) Minden más ügyben telefonos 

és elektronikus ügyintézésre van lehetőség a Hivatal által közzétett tájékoztató szerint.  

 Észak- Hegyháti Mikrotérségi Unio személyes ügyfélfogadást 2020. március 17. 

napjától a veszélyhelyzet megszüntetéséig nem tart. 

 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2020. március 16-tól felfüggesztette a mágocsi 

iroda ügyfélfogadását. Az ügyfélfogadást a sásdi falugazdász irodában (7370 Sásd, 

Kossuth L. utca 1.) biztosítják hétfőtől szerdáig 7.30-16.30-ig, csütörtökön és pénteken 

7.30-14.00-ig.  

 A Mezőföldvíz Kft. a személyes ügyfélfogadást felfüggesztette, de elektronikus és 

telefonos ügyintézés biztosított: ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címen és  06 80/442-442 

telefonszámon.  

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatalának Mágocsi 

kirendeltsége a feltétlenül szükséges, halaszthatatlan esetekben biztosítja a személyes 

ügyfélfogadást.  

 

5.) Könyvtári és közművelődési szolgáltatások: 

 Megelőzés céljából a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 2020. 

március 18. napjától (szerda) minden telephelyén (Művelődési ház, Könyvtár, 

Helytörténeti Gyűjtemény) bezár. A közösségi, oktatási, sport és szabadidős 

programokat, rendezvényeket elhalasztjuk a veszélyhelyzet Kormány általi feloldásáig. 

 A Digitális Jólét Pontok működését a központi szervezetük a vészhelyzet feloldásáig 

felfüggesztette.  

 

 

 

Felhívom a figyelmüket, hogy a koronavírussal kapcsolatosan hiteles forrásból további 

információkat ezeken az oldalakon, valamint a kapcsolódó egyéb média felületeken 

keresztül szerezhetnek: 

 Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 

honlapja: 

https://koronavirus.gov.hu/ 

 Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja: 

https://www.nnk.gov.hu/ 

 Magyarország Kormányának honlapja: 

https://www.kormany.hu/hu 

 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! 

Vigyázzunk egymásra! 

 

Mágocs, 2020. március 16. 
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