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A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az alábbi intézkedések meghozatalára került sor 
Mágocs településen: 
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 keretében 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. Munkanapokon 8-12 óráig lesz 
ügyfélfogadás, de a szolgálat elérhető a 20/332-4022 telefonszámon és a 
gyermekmagocs@gmail.com e-mail címen.  

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. 

• Észak- Hegyháti Mikrotérségi Unio személyes ügyfélfogadást 2020. március 17. napjától a 
veszélyhelyzet megszüntetéséig nem tart. 

• A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 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. 

Mágocs Város Önkormányzata 

7342 Mágocs, Szabadság u. 39. 

 06-72/451-110 

 onkormanyzat@magocs.hu 

 www.magocs.hu 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 
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• 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 
 
Az Önök érdekében, mindannyiunk, de különösen az időseink védelmében a következő 
intézkedéseket tesszük, amelyek betartásához, a Mágocsi Polgárőr Egyesület felajánlotta 
segítségét:  

• 2020.március 18-tól kérem, hogy a boltokba egyedül menjenek vásárolni. Aki nem egyedül 
érkezik, azokat a Polgárőrök megkérik, hogy csak az egyikőjük menjen be a boltba.  

• Kérjük, ne csoportosuljanak az üzletek előtt, háziorvosnál, gyógyszertár előtt; az egy méter 
távolságot tartsák be sorban állásnál.  

• Kérem, hogy a kifüggesztett tájékoztatásokat olvassák el, és tartsák be! 

• A diákok maradjanak otthon, a játszótereket ne látogassák és ne csoportosuljanak az utcákon! 
 
A fentieket a Polgárőrség tagjai figyelik, a megelőzés érdekében mindenkit kérnek a szabályok 
betartására. 
Kérjük, az idősek, nyugdíjasok lehetőség szerint maradjanak otthonukban!  
Nekünk segítenek, saját magunk és családunk érdekében!  
Köszönöm megértésüket és együttműködésüket! Vigyázzunk egymásra! 

Bogyayné Gál Tünde 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

1.) Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos 

tartózkodni. 

! 15 óra után étel elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából 

és időtartamára korlátozottan megengedett az ott tartózkodás. 

 

2.) Üzletek nyitvatartása általánosan csak 6.00-tól 15.00-ig tart! – ott tartózkodni 15.00 és 06.00. 

között csak az ott foglalkoztatottaknak szabad!  

! Kivéve: - azaz 15.00 után is nyitva tartanak: 

TÁJÉKOZTATÁS 

A koronavírus járvány miatt a Kormány által –  

2020. március 17. napjától (keddtől) elrendelt intézkedésekről 

mailto:ugyfel@mezofoldviz.hu
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.nnk.gov.hu/
https://www.kormany.hu/hu
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• élelmiszert árusító üzletek, 

• illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai 

papírterméket árusító üzletek, 

• gyógyszertár, 

• gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet 

• üzemanyag-töltő állomás 

• dohánybolt 

3) Zenés, táncos rendezvények, egyéb rendezvények helyszínén a résztvevők számától függetlenül 

tilos tartózkodni! 

! Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, a polgári házasságkötés és a temetés.  

! Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.  

 

4.) Nem látogathatók:  

• közgyűjtemények, (könyvtárak, múzeumok) 

• közművelődési intézmények (művelődési házak) 

• közösségi színterek, előadó-művészeti színterek (szánház, mozi, stb.)  

 

5.) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket, tartózkodási 

helyüket ne hagyják el. Azok esetében, akik ezt vállalják és erről az önkormányzatot tájékoztatják, az 

önkormányzat gondoskodik az ellátásukról. Az érintett lakosokat levélben tájékoztatjuk! 

 

FIGYELEM! 

„Szabálysértést követ el, aki  

a) vendéglátó üzletben, 

b) üzletben, 

c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen, 

d) a rendezvény helyszínén, valamint 

e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, 

függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési 

intézményben és közösségi színtérben 

meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.  

 

A Pénzbírság legalacsonyabb összege 5 000 Ft, legmagasabb összege 500 000 Ft.” 

 

A korlátozó intézkedések betartását a Rendőrség ellenőrzi. A Rendőr a rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a törvényben meghatározottak 

szerint alkalmazhatja. 

Kivétel – azaz a rendőrség nem ellenőrzi-: a 70. év felettiek otthon maradását, a vallási közösségek 

szertartásain, polgári házasságkötésen, temetésen való részvételt 

 

További intézkedések:  

• A Kormányhivatalok a hivatalos okmányokat kizárólag postai úton kézbesítik, személyes átvételre 

nincs lehetőség az ügyfélszolgálatokon. 

• Az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező felhasználók számára szükség esetén a Kormányzati 

Ügyfélvonal telefonon (tel szám: 1818) is biztosítja.  
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• A külföldről (azaz már nem csak az Olaszországból, Koreából, Kínából, Iránból és Izraelből 

érkezők esetén) hazaérkező magyar állampolgárok határellenőrzésen és egészségügyi vizsgálaton 

esnek át, amelynek eltűrésére kötelesek: 

a) akinél a COVID-19 fertőzés gyanúját állapítják meg, kijelölt karanténba kerül, 

b) akinél a gyanú nem merül fel, a lakóhelyükön kötelesek 15 napra járványügyi 

megfigyelésnek alávetni magukat (azaz házi karantén) azzal, hogy 

- járványügyi nyilvántartásba kerülnek, 

- a karantén betartását a rendőrség ellenőrzi.  

A karantén alól az ORFK főigazgatója felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt is 

előírhat. 

A hatósági házi karanténban lévők ellátásáról az önkormányzat polgármesterének feladata 

gondoskodni.  

(Forrás: 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet) 

 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet 

miatt a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban és annak minden ügyfélfogadási helyszínén 

(Alsómocsoládi Kirendeltség, Mekényes és Nagyhajmás ügyfélszolgálati megbízottak) 

2020. március 16. napjától  

a személyes ügyfélfogadás  

kizárólag rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő vagy más úton nem intézhető 

ügyekre korlátozódik. (Pl. anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok, elfogadói nyilatkozat, stb.) 

Az új ügyfélfogadási rendről szóló intézkedés visszavonásig érvényes! 
 

Megkérem a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az egyéb halaszthatatlan hivatali ügyintézést postai, 

elektronikus vagy telefonos ügyintézés igénybevételével intézzék! 

A kérelem-formanyomtatványok a KÖH portáján átvehetők, illetve a honlapunkról  

http://www.magocs.hu/index.php/onkormanyzat/magocsi-kozos-onkormanyzati-hivatal/letoltheto-

nyomtatvanyok/) 

letölthetők. 

Az elektronikus ügyintézésre itt van lehetőség:  

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap vagy https://epapir.gov.hu/ 

Elérhetőségeink: 

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 

7342 Mágocs, Szabadság utca 39. 

Hivatali kapu -KRID- azonosítók 

(elektronikus ügyintézéshez): 

Mágocs Önkormányzat: MAGO 
641055194 

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal BJMHX  
607005946 

 

Ügyintézés telefonon vagy 

elektronikus úton:  

 

hétfőn és csütörtökön: 

8-16 óráig,  

 

kedden és pénteken: 

8-12 óráig 

 

Általános tájékoztatás: 

72/451-110 / 24 

ugyfelszolgalat@magocs.hu 

 

 

Általános titkárság, anyakönyvi 

ügyek, hirdetmények:  

72/451-110 /11 

onkormanyzat@magocs.hu 

 

 

Szociális ügyek (települési 

támogatás, gyermekvédelmi 

72/451-110/ 18 

szoc@magocs.hu 

 

TÁJÉKOZTATÓ A HIVATAL MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

http://www.magocs.hu/index.php/onkormanyzat/magocsi-kozos-onkormanyzati-hivatal/letoltheto-nyomtatvanyok/
http://www.magocs.hu/index.php/onkormanyzat/magocsi-kozos-onkormanyzati-hivatal/letoltheto-nyomtatvanyok/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://epapir.gov.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@magocs.hu
mailto:onkormanyzat@magocs.hu
mailto:szoc@magocs.hu
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Személyes ügyintézés kizárólag 

rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő 

vagy más úton nem intézhető ügyekre 

korlátozódik! 

kedvezmény: 

 

Adóügyek:  

72/451-110/12 

ado@magocs.hu 

Ügyfélfogadási időn túl, rendkívüli 

esetben: 
dr. Morvay Klaudia jegyző 20/582-9233 

jegyzo@magocs.hu 

Amennyiben olyan ügyben szeretne ügyintézni, amelyhez nem talál formanyomtatványt, akkor az 

elérhetőségek valamelyikén szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot.  

Azok az ügyfelek, akik határidős befizetéseiket az ügyfélfogadás szüneteléséből fakadó késedelem miatt 

nem tudják rendezni (pl. adóbefizetés), mentesülnek a késedelmi pótlék-fizetési kötelezettség alól. 

A rendszeres kifizetések banki átutalással történnek, rendkívüli pénztári kifizetés előzetes telefonos 

egyeztetést követően lehetséges.  

Az intézkedés a koronavírus terjedésének lassítását, megállítását szolgáltja. Kérem, hogy kísérjék 

figyelemmel a Kormány, az önkormányzat és más hivatalos szervek tájékoztatásait és tartsák be a 

javasolt intézkedéseket! 
dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK INFORMÁCIÓI 

Gyermekorvosi ellátás 
 
Kedves Betegeim ! 
 

Mágocsi gyermekorvosi és dombóvári magánorvosi rendelőm beteg ellátási rendje a kialakult helyzetnek és 
kötelező eljárás rendnek megfelelően az alábbiak szerint változik: 
1. Akut beteg ellátás kizárólag előzetes telefonon történő időpont foglalás alapján történhet kivéve az 
életveszélyes eseteket. 
2. Mindenkinek időpontot adunk. A vizsgálati időpontokat kérem pontosan betartani mert ezzel az utánunk 
jövők biztonságát is védjük. 
3. A kapott időpontban a fertőző bejáraton keresztül a rendelőbe behívjuk.  
4. Többi betegnek a váró előtt egymástól minimum 1 méter távolságra kell várakozni. 
5. Ellátást követően minden beteg után fertőtlenítünk és hívjuk a következő beteget.  
6. Kérem, hogy a betegellátás biztonsága érdekében mindenki pontosan tartsa be az időpontokat.  
7. Mindenki számára biztosítjuk a telefonon történő konzultációt, illetve lehetőség szerint az e-recept 
felírását.  
8. Szakrendelések még előzetes eddig meglévő időpontok megléte esetén sem fogadnak nem súlyos 
betegeket! Ezeket a vizsgálatokat (ortopédia, fejlődés neurológia stb.) el kell halasztani. 
9. Csecsemő tanácsadások egyenlőre megtartásra kerülnek kizárólag a kötelező és egyéb védőoltások 
szükségessége végett. A tanácsadásokra is készülünk kidolgozni időpontos behívási rendszert. 
Kérek mindenkit, hogy a lehető legnagyobb türelemmel és segítő készséggel álljon a következő számunkra 
még ismeretlen helyzetet hozó időszak átvészeléséhez. Tudjuk, hogy sokszor lesznek türelmetlenek és félni is 
fognak. Mi is ahogy telik majd az idő egyre fáradtabbak leszünk, de ígérem a tőlünk elvárható legnagyobb 
türelemmel és hozzáértéssel igyekszünk majd a helyzetet kezelni. 
Ha most mindenben együtt gondolkodunk és egymásért is felelősek leszünk akkor sikerülnie kell! 
Telefonok: Mágocs rendelő: 72/451-151 Dombóvári rendelő: 74/466-410 Mobil szám: 3620/364-3285 

Dr. Gyimesi László 
Gyermek orvos 

 

mailto:ado@magocs.hu
mailto:jegyzo@magocs.hu
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Háziorvosi ellátás  
-I. sz. körzet 
 

Tisztelt Betegeink! 

 

A váróteremben maximum 2 fő 

tartózkodhat egy időben, a többieknek a 

szabadtéren kell a sorukat kivárni!  

 

Kérünk mindenkit, hogy csak alaposan 

indokolt sürgős esetben vegyék igénybe 

személyesen a szolgáltatást!  

 

A folyamatos gyógyászati szerek (pl. 

inzulin recept) automatikusan 3 hónappal 

meghosszabbodik.  

 

Telefonos egyeztetés +36-72/451-199 

Együttműködésüket köszönöm!  

 

Dr. Tarai Lajos 

háziorvos 

Háziorvosi ellátás  
-II. sz. körzet 
 

Tisztelt Betegeink! 

 

Kérem, hogy a mai naptól (2020. március 

17.) a váróterembe -rendelőbe csak 

sürgősségi esetben lépjenek be! 

Gyógyszerfelírási igényüket a bejáratnál 

található gyűjtőbe helyezzék el! 

Elektronikus receptek készülnek, nincs 

szükség papír alapú receptre. TAJ számmal 

a gyógyszerek bármely patikában 

kiválthatók. 

Nem sürgős esetben a szakrendelések 

felkeresését is mellőzzék! 

 

Telefon: +36 72/451–124 

Együttműködésüket köszönöm!  

 

Dr. Pomsár János 

háziorvos 
 

Fogorvosi ellátás 
 

Tisztelt Betegeink! 
 

Változik a fogászati ellátás rendje! Ez úton tájékoztatjuk településünk lakóit arról, hogy a fogászati 

szakellátás KIZÁRÓLAG a sürgősségi esetekre (pl. foghúzás, vérzés csillapítás) korlátozódik! 

Amennyiben a kezelésre váró személy, vagy hozzátartozója a megelőző 2 hétben külföldön 

tartózkodott, akkor erről írásbeli nyilatkozatot kell tenni a kezelés megkezdése előtt. Valótlan 

nyilatkozat megtétele büntetést von maga után! 

A váróban KIZÁRÓLAG csak a kezelésre érkezett személy – kísérő nélkül – tartózkodhat! 

A járvány ideje alatt a rendelési idő az alábbiak szerint módosul:  

Hétfő: 11.00-.15.00 Kedd : 8.00 – 12.00 

Szerda: 8.00 - 12.00 Csütörtök: 11.00-15.00 

Péntek: 8.00 - 12.00  

Telefonos elérhetőség: +36 72/451-114 Együttműködésüket köszönöm!  

Dr. Vass Edit 

fogszakorvos 
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KÖZLEMÉNY 

A Dombóvári Szent Lukács Kórházban a COVID-19 vírus járvány miatt elrendelt 

rendkívüli intézkedésekről 
 
 

2020 március 16. napjától a Dombóvári Szent Lukács Kórházban az elektív, tervezhető 

ellátások (fekvő, egynapos szakellátás, újabb rehabilitációs ellátások) a Magyarországon fennálló 

járványügyi helyzetre tekintettel és a kormányzati intézkedések végrehajtásának részeként 

szünetelnek. 

Az akut ellátást igénylő sürgős esetek és a súlyos egészségkárosodás veszélye miatt nem 

halasztható betegellátások továbbra is folyamatosan történnek. A jelenleg folyamatban lévő 

rehabilitációs ellátások megtörténnek, azonban új betegfelvétel kizárólag aktív kórházi osztályról történő 

átadással történik, a korai rehabilitáció részeként, az elérhető legjobb állapot elérése céljából. 

A járóbeteg ellátásban az általunk működtetett rendelőintézetekben a sürgős illetve tartós 

egészségkárosodás potenciális veszélyét jelentő betegek ellátását végezzük, egyéb járóbeteg 

ellátások további intézkedésig felfüggesztésre kerülnek. A sürgősségi járóbeteg ellátást elsősorban a 

Védőnői ellátás 
 

Kedves Anyukák, Szülők! 

 

A területi védőnők 2020. március 17. napjától 

családlátogatásokat nem végeznek.  

Kizárólag az újszülötteknél valamint sürgős 

esetekben végeznek látogatást, a megfelelő 

védőfelszerelés (maszk, gumikesztyű) 

alkalmazásával.  

Egyéb esetekben a védőnő a gondozottakkal 

telefonon és interneten web kamerán keresztül 

tartja a kapcsolatot. 

A területi védőnők a tanácsadásokat a szokott 

rend szerint megtartják, azonban kérjük, hogy 

előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjenek. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a védőnői szolgálat 

helyiségeiben minden dolgozó és gondozott 

részére a kézfertőtlenítés kötelező. Egyszerre egy 

gondozott tartózkodhat a tanácsadó helységben. 

Együttműködésüket köszönjük!   

 

Srajné Spengler Eszter: +36/ 20 566 7870 

Hernádi Gyöngyvér: +36 30 906 0107 
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Laboratóriumi ellátás 
 

Tisztelt Betegek! 

 

A koronavírus terjedésének megelőzése 
érdekében az alábbi intézkedéseket 
vezettük be:  
 
Laboratóriumunk csak sürgősségi eseteket 
(INR, kemoterápiás betegek, kismamák 
vizsgálata) lát el korlátozott rendelési 
időben! 
 
Egyéb, nem sürgős vérvételre (általános 
vérvétel, üzemorvosi szűrések, stb.) nincs 
lehetőség.  
 
Kérjük kövesse hirdetéseinket!  
 
Telefonos elérhetőség: 06/72 451-107 
 
Megváltozott rendelési idő: 

 
kedd 8-10 óráig 
csütörtök 8-10 óráig 

 

Együttműködésüket köszönjük!   

 

Csiszár Józsefné 
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dombóvári rendelőintézetben biztosítjuk. Tamási rendelőintézetben a járóbeteg szakellátások többsége 

nem vagy korlátozottan lesz elérhető. Az előjegyzett betegek értesítése folyamatosan történik. 

A diagnosztikák területén laborvizsgálatra, röntgen, ultrahang vizsgálatra csak sürgősség 

fennállása valamint tartós egészségkárosodást okozó betegség vagy állapot esetén van lehetőség. 

A szűrővizsgálatok, kontroll vizsgálatok, tervezhető kivizsgálások, gondozási tevékenységek 

szünetelnek, kivéve, ha elmaradásuk állapotromláshoz vagy egészségkárosodáshoz vezetne. 

Azon betegeink, akik kontroll vizsgálat céljából vagy szakorvosi javaslat lejárta 

miatt mennének a szakrendelésekre, halasszák el azt, mivel a hazánkban a COVID-19 vírus 

járvány okán kihirdetett vészhelyzet miatt a módosított 32/2004.(IV.26) ESZCSM rendelet alapján emelt 

és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre 

kiadott szakorvosi javaslatok érvényben maradnak a vészhelyzet megszűnését követő 

90 napig. 
A diagnosztikus vizsgálatok leletei az EESZT felületén elérhetők, ezért kérjük a leletkiadás 

személyes átvételének mellőzését. 

A munkaidőben elérhető sürgősségi szakellátások mellett ügyeletben a kórházunkban biztosítható 

ellátások egykapus rendszerben, sürgősségi fogadóhelyünkön történnek. Koronavírus fertőzés gyanúja 

esetén az érintett beteget a területileg illetékes infektológiai osztályra történő szállításáig elkülönítjük. 

A beteglátogatás a kórházban szünetel. Beteget csak az egészségügyi törvényben 

meghatározottak szerint lehet látogatni és csak azoknak, akik járványügyi szempontból minden 

tekintetben tünetmentesek. A beteglátogatás engedélyezése az osztályvezető főorvos, akut esetben az 

ügyeletes orvos hatásköre. 

Kórházunk minden munkatársa nevében kérem segítő együttműködésüket és megértésüket 

valamennyiünk egészségének megóvása érdekében bevezetett korlátozások gyakorlati alkalmazása során. 

Dombóvár, 2020. március 16. 

Dr. Kerekes László 

főigazgató 

 

(Forrás: Dombóvári Szent Lukács Kórház facebook oldalának 2020. március 16-i posztja)  

 
 
 
 
 
IDŐSEKNEK 

Mivel a koronavírus-járvány a leginkább az idősekre és a legyengült immunrendszerűek életére 
veszélyes, ezért Mágocs Város Önkormányzata azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy  

maradjanak otthon. 
A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormánnyal együtt arra kérjük, hogy lakóhelyüket, 
tartózkodási helyüket ne hagyják el. Azok esetében, akik ezt vállalják és erről az önkormányzatot 
tájékoztatják, az önkormányzat gondoskodik az ellátásukról. Az érintett lakosokat levélben 
tájékoztatjuk! 
Ha bármi segítségre szükségük van (például gyógyszert kiváltani, boltba menni), forduljanak hozzánk 
bizalommal, segítünk.  
Aki szeretné igényelni ezt a segítséget, az jelezheti hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig és 
pénteken 8.00-13.00 óráig az alábbi telefonszámon: Tóth Andrea 20/265-2233, 72/451-110 /24 
mellék. 
 
 

JAVASLATOK 
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KÜLFÖLDRŐL HAZATÉRŐKNEK 
Az elmúlt napokban nagyon sokan érkeztek haza külföldről (dolgozók, turisták stb.) Mivel egész 
Európára kiterjedt a koronavírus fertőzés, azzal a kéréssel fordulok Mágocs lakosaihoz, hogy akik az 
elmúlt napokban tértek haza külföldről, azok KÉT HÉTIG MARADJANAK OTTHON, amíg letelik a 
fertőzés lappangási ideje!  
Ha bármilyen segítségre van szükségük, mint élelmiszer ellátás, és hozzátartozóik, ismerőseik 
segítségével nem tudnak megoldani, hívják az önkormányzat telefonszámait. 
 
MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN 
Az Önök, Mágocs lakosainak érdekében, mindannyiunk, de különösen az időseink védelmében a 
következő intézkedéseket tesszük, amelyek betartásához, a Mágocsi Polgárőr Egyesület felajánlotta 
segítségét:  

• 2020.március 18-tól kérem, hogy a boltokba egyedül menjenek vásárolni. Aki nem egyedül 
érkezik, azokat a Polgárőrök megkérik, hogy csak az egyikőjük menjen be a boltba.  

• Kérjük, ne csoportosuljanak az üzletek előtt, háziorvosnál, gyógyszertár előtt; a minimum 1 
méter távolságot tartsák be sorban állásnál.  

• Kérem, hogy a kifüggesztett tájékoztatásokat olvassák el, és tartsák be! 

• A diákok maradjanak otthon, a játszótereket ne látogassák és ne csoportosuljanak az utcákon! 
A fentieket a Polgárőrség tagjai figyelik, a megelőzés érdekében mindenkit kérnek a szabályok 
betartására. 
 
Egészségünk megőrzése érdekében kérem a következő, Operatív Törzs által is ajánlott higiénés 
szabályok betartását: 

• Ne szervezzenek csoportos összejöveteleket, kerüljék a zárt tereket, lehetőség szerint ne 
használjanak tömegközlekedést! 

• Mossanak rendszeresen kezet, és szellőztessenek gyakran! 

• Kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, a puszit, az ölelést és a kézfogást! 

• Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget, és vitamindús ételeket! 

• Ha tüneteik vannak, (pl. láz, száraz köhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen, hanem 
telefonon jelentkezzenek háziorvosuknál. 

 
 

 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a 

koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, 

visszavonásig a mai napon, március 17-én úgy rendelkezett, hogy  

 

a templomokban a nyilvános liturgia  

2020. március 22. Nagyböjt 4. vasárnapjától 

szünetel. 

Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.  

 

Csibi Imre plébános atya tájékoztatása szerint  

az eheti szertartásokat a mágocsi templomban 

- a 2020. március 21-i, szombat 18 órai szentmisével bezárólag – megtartják, 

de vasárnap már nem lesz szentmise sem. 

HITÉLETI INFORMÁCIÓK 
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A Püspöki kar közleménye szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus 

ünneplésben való részvétel, ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás 

olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van 

online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít. 

 

 

 

Amennyiben segítségre van szüksége bármilyen – a járvánnyal összefüggő- okból, az alábbi 

telefonszámokon kérhet segítséget:  

Bogyayné Gál Tünde polgármester +36 20/267-9567 

dr. Morvay Klaudia jegyző +36 20/582-9233 

Kusztor Csaba ügyvezető (Mágocs Városgazdálkodási Kft.)  +36 30/560-1050 

Tóth Andrea –idősek visszajelzése ellátáshoz kapcsolódóan, tájékoztatás +36 20/265-2233 

Müller Nándorné intézményvezető (Szociális Gondozási Központ)  +36 72/451-102 

 

 

HASZNOS LEHET! 
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