Különszám

2020. március

Ingyenes

É RTESÍTÉS !
Néhány fontos információról szeretnénk Önöket tájékoztatni.
- Az ÓVODA ügyeleti rendben dolgozik: 8.00-16.00 között.
Az aktuális napra az óvodások – az ingyenesen étkező és a fizető óvodások is – a megrendelt ételt az óvoda étkezője
helyett 11 órától 12 óráig vehetik át a Fejes Bt. ételkiosztó pultjánál. Az étel kiosztása ételhordóba történik, ezért
mindenki hozzon magával ételhordót. „Allergiás étkeztetést” nem tudunk biztosítani.
2020. március 17. (kedd) napjától azok a szülők, akik az adott napokra gyermeküknek nem kérnek ételt vagy a
gyermekük betegség miatt nem jogosult ingyenes ételkiosztásra, kötelesek az óvoda titkárságán (tel.:
06/30/6840773) telefonon jelezni. Személyes bejelentés nem lehetséges.
…………………………………………………………………………………………………...
- A GONDOZÁSI KÖZPONTban az idős hozzátartozók látogatása és az új beköltözők felvétele határozatlan ideig
szünetel. KIJÁRÁSI TILALOM van elrendelve, információt kérni a 490-079-es telefonszámon lehet.
…………………………………………………………………………………………………...
- A KISBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozói az otthoni munkarendre tértek át.
Az iskola mobilszámán elérhetőek: 06/20/7704712 és az emaileket is fogadják
…………………………………………………………………………………………………...
- A PIAC üzemel, kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy tartsák meg a szükséges távolságot egymástól.
.......................................................................................................................................................
- Minden BOLTban üzletben ki van függesztve a nyitva tartás, valamint hogy a boltban mennyi ember tartózkodhat
egyszerre.
…………………………………………………………………………………………………...
- A POSTA 8.00-16.00 között van nyitva. 12.00-12.30 között ebédidő.
…………………………………………………………………………………………………...
- A VOLÁN a tanítási szünet szerint közlekedteti a buszjáratokat. A jegykiadás szünetel az autóbusz sofőröknél már
nem lehet jegyet vásárolni.
Érdeklőni a www.volanbusz.hu internetes oldalon lehet.
…………………………………………………………………………………………………...
- Értesítjük továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a FEJES BT.-nél megrendelt
étel igény szerint mindenki számára kiszállításra kerül, a Fejes Bt. által.
- Az A'LA BÁRD ÉTTEREMben is lehetséges a házhoz szállítás. Rendelés felvétel: 30/175-4530
- A gyermekek étkeztetése a járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is a Fejes Bt-nél a megszokott módon
működik.
- A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendelete alapján Gádoros Nagyközség Önkormányzata ismét tájékoztatja a
településen élő 70. életévet betöltött személyeket, hogy a kormány arra kéri őket, hogy lakóhelyüket, vagy
tartózkodási helyüket:
NE HAGYJÁK EL! Akik igénylik az otthoni ellátásukról való gondoskodást, jelezzék 0668/490-088
telefonszámon.
Kérjük, figyelje a kábeltévén és az interneten megjelenő híreket.
VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, FIGYELJÜNK MÁSOKRA!
Önkormányzat

É RTESÍTÉS !
Gádoros Nagyközség Önkormányzata értesíti
a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár (Iskola utca 19.),
és a Tót Asszony Közösségi Ház (Kossuth utca 42.)
HATÁROZATLAN IDEIG ZÁRVA TART
A településen meghirdetett rendezvények elmaradnak.
Kérjük a Lakosság megértését!
Önkormányzat
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T ÁJÉKOZTATÓ !
- a háziorvosi rendelőben a felírandó gyógyszerek igénylését a rendelő előterében elhelyezett urnába lehet
elhelyezni, a kiírandó recepteket nem kell megvárni, azokat e-recept formájában fogják megkapni a betegek.
- A jelenlegi helyzetre tekintettel a váróteremben egyszerre csak 2 fő beteg tartózkodhat.
- Lázas beteg esetén a háziorvost kell telefonon felhívni. (Dr. Kishonti András 68/490-080, 30/219-7550)

Forrás: Internet
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Forrás:www.koronavirus.gov.hu
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V OLÁNBUSZ MENETREND

V OLÁNBUSZ MENETREND

É RTESÍTÉS !
"A Gádorosi Labdarúgó Sportegyesület elnöksége a kialakult helyzetre való tekintettel,
határozatlan időre bezárta a Dobó István utcai sporttelep kapuit, ezzel egyidejűleg minden
korosztályos csapat tevékenységét is felfüggesztette. Kérünk minden sportolni vágyót, hogy
Magyarország Kormányának intézkedéseit vegyék komolyan és kezeljék helyén a kéréseket és
utasításokat.
Tisztelettel és köszönettel,
Elnökség"
Forrás:(Gádorosi Labdarúgó Sportegyesület facebook)
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T ÁJÉKOZTATÓ - MUNKANÉLKÜLIEKNEK !
Tisztelt Ügyfelünk!
Az Ön álláskeresőként történő nyilvántartásba vételéhez és/vagy álláskeresési ellátása
megállapításához szükséges kérelmet és kötelezően csatolandó dokumentumokat az alábbi
ügyintézési módok valamelyikén juttathatja el részünkre:
1. Elektronikus kapcsolattartásra rendelkezésre álló https://eugyintezes.munka.hu/ felületen
keresztül
2. Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek az „Elektronikus beküldés segédlete” elnevezésű
tájékoztatóban leírtak szerint e-Papír beadványként;
3. Foglalkoztatási Osztályunk ohazafo@bekes.gov.hu e-mail címére küldött elektronikus
levélként;
4. Postai úton a következő címre küldve:
BÉMKH Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Orosháza
Szabadság tér 3.
5900
5. Személyesen kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően tudjuk fogadni a +3630/2124584 számon.
Kérdés esetén kérjük, hogy a fenti e-mail címen vagy a 68/411-519-es vagy a 68/413-094-es
telefonszámon kérje Kollégáink segítségét!

T ÁJÉKOZTATÓ

TARTSUK
A
KAPCSOLATOT
ELEKTRONIKUSAN!

https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=150:200:711040063352925
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx
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R ENDŐRSÉGI FIGYELEMFELHÍVÁS !
Íme, a rendőrség tanácsai, hogy ne váljon a csalók áldozatává.
Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt a sebészeti maszkok és
más orvosi segédeszközök iránt megnövekedett a kereslet, és egyre nehezebb ezek beszerzése. Ezzel
párhuzamosan megjelentek az olyan értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon és e-mail
címeken kínálják ezeket az árucikkeket megvételre. A gyanútlan vásárlók a megrendelés után azonban a
terméket sem kapják kézhez, a pénzüket sem tudják visszaszerezni.
Nemzetközi példák alapján a csalók telefonon is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló
egészségügyi válsághelyzetet, és klinikai vagy kórházi dolgozóknak kiadva magukat arra hivatkoznak,
hogy a sértett hozzátartozója megfertőződött, az orvosi ellátásának költségeit viszont ki kell fizetni.
Az elmúlt időszakban arra is volt példa a nagyvilágban, hogy a megtévesztett személy valamelyik
országos vagy világszervezet nevében kapott e-mailt, amelyben valótlan, mégis hihetőnek tűnő
állításokkal igazolva a személyes adatok, fizetéshez használt jelszavak, kódok megadására kérték, vagy
éppen egy levélhez csatolt adathalász-fájl megnyitására utasították.
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.
Mindig tartsa szem előtt, hogy:
s ha a megbetegedés tüneteit észleli magán, forduljon telefonon keresztül a (házi)orvoshoz! A

s
s
s
s
s
s

s

koronavírus fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg kizárólag állami
egészségügyi ellátó rendszerben végeznek;
a koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a
gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható;
a vásárlás módjától függetlenül ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát;
a csalók szándékosan megtévesztő, a valódihoz a megszólalásig hasonlító weboldalakat hoznak létre,
ne kattintson rá;
vásárlás előtt mindig ellenőrizze a cég értékeléseit az interneten;
ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely nem várt küldeményként,
ismeretlen feladótól érkezett;
fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy egészségügyi
vizsgálat címén személyes adatait kérik, a legálisan működő egészségügyi szervezetek általában nem
így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel;
amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget, valamint a számlavezető
bankját a későbbi kártalanítása érdekében!

Ahogy mindig, úgy most is fordítson fokozott figyelmet az idős hozzátartozóira, ismerőseire, és
tájékoztassa őket a fentiekről!
A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból! A https://koronavirus.gov.hu/ és a https://www.nnk.gov.hu/
weboldalakon minden információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.

Forrás:www.police.hu
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