Kismarja Község Önkormányzata
4126 Kismarja, Bocskai u. 20.
Tel: 06 54 419-021, Fax: 06 54 419-087
Email: kmarjaph@t-online.hu
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Tisztelt Kismarjaiak!
Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11-én
veszélyhelyzetet rendelt el!
Magyarország Kormánya döntése értelmében, 2020. március 16-tól, hétfőtől az iskolák zárva
lesznek!
Kismarjában az Óvoda 2020. március 16.-ától azon gyermekek számára, ahol a szülői
felügyelet nem megoldott, ügyeletet tart.
A Védőnői Szolgálat előzetes időpont egyeztetés útján fogadja a szolgáltatást igénybe
vevőket. Deákné Pócsi Anikó védőnő elérhetősége: 06 20 374 3557, 06 54 419-168.
A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat személyes ügyfélfogadása szünetel, ügyintézés
csak telefonon, illetve elektronikus úton történik. Zsiros-Kun Ildikó tel: 06 30 849 9930.
A Könyvtári szolgáltatás teljes mértékben szünetel.
A Közösségi Házban működő Teleház szolgáltatás igénybe vételére 08:00 – 12:00 óráig van
lehetőség, de csak a legszükségesebb ügyek intézése esetében.
A Népkonyhai szolgáltatás egyelőre a megszokottak szerint történik, de szigorúbb higiéniai és
társadalmi szabályok betartása mellett.
A Kismarjai Idősek Otthonában teljes mértékű látogatási tilalom lépett életbe.
A lakossági szociális étkeztetés a megszokott módon történik szintén a szigorú higiéniai
szabályok betartásával.
Az iskolás és óvodás gyermekek számára az Önkormányzat igénylés útján a napi egyszeri
meleg ételt biztosítja. Az igénybevételi nyilatkozatot minden érintett szülőhöz eljuttatunk. Az
étel átvétele a Konyha által biztosított ételhordókban történik 2020. március 18.-tól
visszavonásig minden nap 12:00 – 13:30-ig.
A Református Egyházközség vezetőivel való egyeztetést követően, az Egyházközség részéről
is mind a kulturális programok, mind pedig az igei alkalmak felfüggesztésre kerülnek,
visszavonásig.
Az Esztári Közös Önkormányzati Hivatal Kismarjai Kirendeltségén az ügyfélfogadás
szünetel. Kivételes estekben telefonon vagy elektronikusan előre bejelentett módon van
lehetőség ügyfélfogadásra.
A Hivatal elérhetősége: 06 54 419 – 021, kmarjaph@t-online.hu
Kismarja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a lakosságot a fentiek szíves
tudomásul vételére és a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében a szigorú
higiénés és társadalmi szabályok betartására.
Kismarja, 2020. március 16.
Farkas István Attila
polgármester

