
Tisztelt Arlói Lakosok! 

 

Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján az ország egész területére vészhelyzetet 

hirdetett ki a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet enyhítésére. 

A Kormány a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

helyzet során teendő intézkedésekről a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendeletben döntött a 

szükséges intézkedések megtételéről. 

 

A Magyar Közlöny 2020. (III. 14.) 42. számában az egészségügyre, a koronavírus miatt a 

köznevelési és szakképzési intézményekben alkalmazandó új munkarend bevezetéséről, 

valamint a védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről is rendelkezett. 

 

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII 46. § (4) bekezdése alapján vészhelyzetben 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRÉT A POLGÁRMESTER GYAKOROLJA, aki jogosult az önkormányzat 

zökkenőmentes működése érdekében intézkedéseket tenni a jóhiszeműség és a megfelelő 

joggyakorlás elvével összhangban. Ugyanakkor be kell tartani a szükségesség és arányosság 

követelményét. 

 

A kialakult rendkívüli helyzet idején rendkívüli intézkedések megtételére van szükség. 

2020. március 16-án délelőtt 9 órára összehívtam a koronavírussal kapcsolatos válságstábot, 

melynek tagjaival megfogalmaztuk a település teljes területére érvényes magatartási 

szabályokat. 

 

A válságstáb tagjai az alábbi szervezetek képviselői: 

- Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, 

- Az egészségügyben tevékenykedő háziorvos, gyermek háziorvos, fogorvos, védőnők, 

- Az Arlói Alapszolgáltatási Központ vezetője és munkatársa 

- Az Arlói Tengerszem Óvoda vezetője és munkatársa 

- Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola Igazgatója, 

- Az Arlói Szent Mihály római katolikus plébánia kormányzója 

- Az Arlói Szent Ferenc Kisnővérei által működtetett Rendház és Alapítvány képviselője 

- Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

- A közfoglalkoztatást irányító munkavezető 

- Az Arlói Polgármesteri Hivatal Jegyzője és munkatársa 

- A Arlói Polgárőr Egyesület Elnöke és helyettese 

- Az Arló Nagyközség Önkormányzat Tájház és Könyvtár munkatársa 

- A polgármester, összességében 25 fő. 

 

A helyi lakosságra és az alapszolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket adom ki: 

 

1. Óvodai ellátás: 

A 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § értelmében az óvodai ellátást végző intézmény 

működésére 2020. március 17 napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig rendkívüli szünetet 

rendelek el! 

Az általános iskolai tanulókra központi jogszabály vonatkozik, ők digitális oktatásban 

részesülnek 

A rendkívüli szünet ideje alatt a szülők kifejezetten írásbeli kérésére 5-8 csoportos létszámú, 

ügyeleti rendszerű ellátás igényelhető mindkét telephelyen. 



Felhívom a szülők figyelmét, hogy ez a rendkívüli rendelkezés nem iskolai és óvodai szünetet 

jelent. Minden gyermekre a családi vagy ügyeleti rendszerű felügyelet vonatkozik. 

 

A gyermekek az utcán nem csoportosulhatnak és nem kóborolhatnak!!!!! Különösen az esti 

órákban! 

 

A felnőtt nélkül csoportosuló gyermekeket a Polgárőrség tagjai hazaküldik és 

kezdeményezzük a védelembe vételi eljárásukat. 

 

Mind az óvodai, mind az iskolai étkeztetésre az alábbi szabályok vonatkoznak: 

 

- Az óvodai ügyeletben lévő gyermekek részére az óvodában történik az étkeztetés. Aki 

reggel 8 óráig nem hozta be a gyermekét az óvodába, az az intézményben nem kerül ellátásra, 

annak a szülője viheti el az ebédet a konyháról. 

 

- Az iskolai étkeztetés a szünidőhöz hasonlóan történik. A költségvetési törvényben 

megfogalmazottak szerint a jogosultak a gyermekek részére a konyhán vehetik át az élelmet. 

 

- A gyermekétkeztetésben ételhordós szállítást megszűntetjük a rendkívüli helyzet idejére. Az 

ételek kiadagolása műanyag dobozokban történik. A kiszolgálás rendje az étteremben 

kihelyezett szabályok szerint lehetséges. A gyermekétkeztetésben a jogosultságot igazoló 

ebédjegyek felhasználásával vehető igénybe a szolgáltatás. 

 

2. ASZAK működési rendje az alábbiak szerint változik: 

 

Az Idősek Klubja a rendkívüli időszak alatt zárva tart. 

A Klub szolgáltatásait korábban igénybe vevők egészségének fokozott veszélyeztetése miatt 

elmaradnak a klubfoglalkozások. Amennyiben a klubtagok igényt tartanak az ebéd lakásukra 

történő kiszállításához, a házi szociális gondozásban résztvevőkhöz csatlakozhatnak, azonban 

a kiszállítás díját az általános szabályoknak megfelelően meg kell fizetniük. 

 

Az egyéb szociális étkezők és a vendégétkezők az ebédet a külön számukra kialakított 

ablakon át – saját ételhordójukban - vehetik át a konyhai dolgozóktól. Az étteremben a 

személyzeten kívül senki nem tartózkodhat! 

Az ételek átvétele délelőtt 10.30 óra és 12.30 óra között lehetséges! Ezt követő időponttól 

nem lesz kiszolgálás. 

 

3. Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó átmeneti szabályok: 

 

Az emberi erőforrások minisztere a 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelete alapján a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletét 

módosította. 

 

Ennek lényege: a vészhelyzet miatt a fogorvosi alapellátás keretében csak a sürgősségi 

ellátásba tartozó szolgáltatás nyújtható. Egyéb, a már korábban egyeztetett időpontok szerint 

az ún: berendelt betegek ellátását a fogorvossal egyeztetni szükséges. 

A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátással kapcsolatban az alábbi – orvosok által 

megfogalmazott – felhívást teszem közzé: 

 

„ Tisztelt Betegek! 



A Magyar Kormány által kihirdetett vészhelyzet indokolttá teszi, hogy új betegellátási rendet 

alakítsunk ki a zsúfolt várótermek elkerülése érdekében. Ez az ellátási rend lehet kissé 

kellemetlen lesz, de mindenképp a közösség egészségmegőrzését és a megelőzést szolgálja, 

mely jelen helyzetben a legfontosabb. E mellett mindkét rendelő betegellátását is össze kell 

hangolnunk, hogy az egészséges és a beteg lakos ne egy váróban üljön. 

Ezért az ellátás 2020.03.17-tól kizárólag telefonos előjegyzés alapján történik, a receptírást-

adminisztrációt és a betegek ellátását elkülönítjük, és ezt be is tartatjuk. 

Természetesen a sürgős eseteket soron kívül ellátjuk. 

Előjegyzés adminisztrációs időben kérhető telefonon, a I. körzetben a 444-012-es a II. 

körzetben a 444-006-os telefonszámokon. 

Betegellátási időben NEM írunk állandó gyógyszerre receptet, közgyógy, útiköltség és más 

kérelmet sem. A Kormány intézkedései alapján a szakorvosi javaslat, valamint a közgyógy 

igazolvány lejárata 90 nappal meghosszabbodik, a lejáró jogosítványok pedig a 

veszélyhelyzet megszűnéséig érvényben maradnak, így ezen ügyeket jelenleg NEM intézzük. 

Az egészséges lakos NE jöjjön be a betegek közé! 

A váróban csak a soron következő két, három páciens tartózkodhat, mind a betegellátás, mind 

a receptírás alatt, kérjük a megfelelő távolságot egymástól betartani. E mellett a rendelő 

előterébe kihelyezünk reggel két urnát, melybe név és TAJ számmal ellátva papíron 

bedobhatják a felírandó gyógyszerek listáját. Másnap, az urnán feltüntetett időpontokban 

ezeket várakozás nélkül átvehetik. 

A II körzetben elérhető az E-recept is, így elég csak telefonon kérni a receptek felírását. Ezt 

követően a gyógyszertárban kell jelentkezni a gyógyszerekért. Az E-receptet a vészhelyzetre 

való tekintettel már bárki kiválthatja, aki a beteg TAJ-számát közli, és saját természetes 

személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja. Az E-recept 

informatikai kiépítése az I. körzetben is folyamatban van. 

Vérvétel és vércukor ellenőrzés a szokásos időben történik, de szintén csak indokolt esetben, 

előjegyzés alapján, korlátozott létszámban lehetséges! 

 

Köszönettel: Dr. Schuller Péter Zoltán 

Liktor Sándorné 

Nagy Attiláné 

 

A rendelési idők a következő képpen alakulnak! 

Csak előjegyzéssel!!!!! 

I. Körzet 

Hétfő: 9-11 óra receptírás, adminisztráció 

13-15 óra betegellátás 

Kedd: 9-10:30 betegellátás 

12-14 óra receptírás, adminisztráció 

Szerda: 9-10:30 betegellátás 

12-14 óra receptírás, adminisztráció 

Csütörtök: 9-11 óra receptírás, adminisztráció 

13-15 óra betegellátás 

Péntek: 9-11 óra receptírás, adminisztráció 

12-13 óra betegellátás 

 

II. Körzet 

Hétfő: 9-11 óra receptírás, adminisztráció 

11-13 óra betegellátás 

Kedd: 10:30-12:00 betegellátás 



12-14 óra receptírás, adminisztráció 

Szerda: 10:30-12:00 betegellátás 

12-14 óra receptírás, adminisztráció 

Csütörtök: 9-11 óra receptírás, adminisztráció 

11-13 óra betegellátás 

Péntek: 9-11 óra receptírás, adminisztráció 

11-12 óra betegellátás 

11-12 óra betegellátás” 

 

A házi gyermekorvosi rendelésre a fenti alapszabályok szintén érvényesek, ill. a speciális 

szabályok a gyermekorvosi rendelőben és a védőnői rendelőkben kerülnek kifüggesztésre. 

Minden orvosi alapellátásra vonatkozik, hogy a szűrő vizsgálatok és az iskola-fogorvosi, 

iskolaorvosi ellátás határozatlan időre felfüggesztésre kerül. 

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy azok a szakorvosi gyógyszerjavaslatok, melynek 

érvényessége a vészhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi 

dokumentációban rögzíteni fogja, hogy a vészhelyzetre tekintettel – annak időpontjáig – a 

szakorvosi javaslat meghosszabbításra került. 

 

A stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő 

rendelése és a betegek számára történő konzultáció távkonzultáció keretében is végezhető. 

 

4. Gyógyszertári ellátás: 

 

Tekintettel arra, hogy az Arlói Singtura Patikában csak papíralapú vények válthatók be, az ezt 

igénylő betegek a fenti módon írathatnak receptet, ahogy az az orvosi tájékoztatóban le van 

írva. 

 

E-receptek (vagyis olyan elektronikus módon előállított receptek, amelyek a városi 

gyógyszertárakban, ill az ország minden pontján lévő gyógyszertárakban beválthatók) oly 

módon válthatók ki, hogy bármelyik – nem arlói – gyógyszertárban a TAJ-kártya és a 

személyi azonosító igazolvány egyidejű bemutatásával felvehetők. 

 

A házi szociális ellátásban részesülő ellátottak számára a recept kiváltását a házi szociális 

gondozóknál kell egyeztetni. Az Intézményvezető megállapodott a Camilla (Spárban 

áruházban lévő) gyógyszertárral, hogy a telefonon leadott, csoportosan igényelt 

gyógyszereket az intézmény kijelölt dolgozója sorban állás nélkül meg fogja kapni. 

 

5. Polgármesteri Hivatal átmeneti működési rendje: 

 

Az Arlói Polgármesteri Hivatal szervezeti- és működési szabályzatától eltérően az 

ügyfélfogadás korlátozásra kerül. 

 

Minden héten szerdai napon lesz ügyfélfogadás 8-12 óráig, illetve 13.30-tól 15.30 óráig. Ez 

vonatkozik a jegyző és a polgármester ügyfélfogadási rendjére is. 

 

Kérjük az ügyfeleket, hogy kerüljék a személyes megjelenést! Amennyiben elkerülhetetlen a 

személyes kontaktus, természetesen kivételes esetben lehetséges. 



 

Kérjük az ügyfeleket, hogy foglaljanak előzetesen időpontokat a megfelelő ügyintézőknél a 

Polgármesteri Hivatal (48) 544-000 telefonszámon. 

 

Az önkormányzat honlapján a www.arlo.hu oldalon megtalálható minden olyan 

önkormányzati és intézményekre vonatkozó telefonszám, amely szükséges lehet. Vannak a 

honlapon letölthető nyomtatványok, melyek igényléséért nem szükséges befáradni. 

A kérelmeket személyesen kell behozni és az ügyfélfogadásra kijelölt helyen kell átadni a 

megfelelő ügyintézőknek. Lehetőség van postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus 

úton is megküldeni a kérelmeket. 

 

6. A könyvtár nyitvatartási rendje: minden héten kedden biztosított a megszokott 

nyitvatartási időben. 

 

A könyvtári kézműves és egyéb foglalkozások elmaradnak. 

 

7. Helyi önkormányzati alapellátási szolgáltatókra vonatkozó általános szabályok: 

 

- Az Önkormányzat valamennyi intézményében és munkahelyein kötelező a fertőtlenítő 

takarítások és a kézfertőtlenítésre alkalmas kézmosási lehetőségek megteremtése! 

(Legegyszerűbb esetben fertőtlenítős oldatot kell kihelyezni kézmosásra alkalmas 

edényekben, ill. flakonokból kiszórható folyadékról kell gondoskodni.) 

 

- Valamennyi munkahelyen tilos a textil törölközők használata. Az intézményvezetők 

gondoskodjanak papírkéztörlők megfelelő mennyiségű elhelyezéséről ill. a használt 

papírtörlők szelektív gyűjtőedényekbe történő gyűjtéséről! 

 

- A kézműves ház és szövőműhely hímző és szövő tevékenységét felfüggesztem és a 

közfoglalkoztatásból származó bevételek terhére elrendelem szájmaszkok készítésére 

alkalmas anyagok beszerzését és varrását. A szájmaszkok az önkormányzat munkahelyeire az 

intézmények vezetőin keresztül igényelhetők. 

 

8. Az Arlói Szent Mihály plébánia Kormányzójával egyeztetett eljárás rend a 

szentmisékkel kapcsolatban: 

 

Tekintettel arra, hogy a templomok bezárásáról nincs kormányzati rendelkezés, a szentmisét 

celebráló egyházi személyekre az alábbi előírások betartását írták elő: 

 

- A szenteltvíz tartókban nem lesz elhelyezve szenteltvíz, sem más folyadék. 

 

- A szentmisét, vagy igeliturgiát végző egyházi személyek a szentmisék megkezdésekor és a 

szentáldozási szertartás előtt kézfertőtlenítőket használnak és csak tenyérbe szolgáltatják ki a 

Szentostyát. 

 

- A szertartásoknál szokásos „béke kézfogások” a liturgiában nem kerülnek alkalmazásra. 

 

9. A Szent Ferenc kisnővérei által működtetett Alapítványra, illetve a településen 

oktatást végző vállalkozókra vonatkozó szabályok egyeztetése: 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.arlo.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2u23Euve3JfIDXhTiSoyhFs4PLIGi4REx7egAKITDjX3YkjtVXFdMi2Kg&h=AT32WPyUaaUMqFI_cwJrxv9nDHEm1KAtViu55Uj2EHDyZrdhFnmOHMF6Y0NWaqvGpQ-ZMh4FUnjG6y3fpr0P0u93J2SsRjTxq1BeGWCc1dy6ZIhATh_--faLpRtAQyQCSvXzienS-qlDdjDWNwL8l2wod9f1KFJnHMm-2dKJJG_zbGPBfiUq-RayAUkLcW2880kmrdF7cZjiinZedDisZ-yCjPFMQNPsqa20Nl98ttv0ZoaiWWWktgXDP3nAmKGjUhh3eyCP3qza5H0tcmJRH1CQTEgvuKX5puq_jUGWJv06XxHLQdAcpj0MEbomDBS8_7neQaHlHgqfjUnuuOuyD8rnhfQtlvojdRUygcIq4CdkLWXX-ea4oBQtAMkSbR9E9g92HUxNhWdmwu4g4EVlmAvZrPikCpfoTAFd0Q8zJT3PRGQLNVfJI5nZm4KsWl1V_wn_p7kZDpfN7ufY-Ag_pqL40IwIc0tWT0PKUZYs58GUjrQEh6ycEdBv7lGHrCpoa9jYziK9dQTPjB22KuKfXJEGo1Tta-fhTOQQnF6rcLwErHgiDLvUvCKPV5xUL_LbY9e_DM8o-nIYI684EP8MVJVdRZjMoUpz-md6d-8Gja4XFfXtdZSizy18zcHU82Xchy99ptJPJDZc8BP13C13


Minden olyan civil szervezet és vállalkozás, aki oktatási tevékenységet folytat, azt elsősorban 

elektronikusan végezze. Amennyiben erre nincs lehetőség, kislétszámú, legfeljebb 10 fő 

oktatását szervezhetik meg egy oktató teremben. Az oktató termeket óránként szellőztetni kell 

és biztosítani kell mindenhol a kézmosási, fertőtlenítési lehetőséget! 

 

10. A településen működő egyéb munkahelyek, vállalkozások, kereskedelmi egységekre 

vonatkozó ajánlások: 

 

- A helyi civilszervezetek a Közösségi Házban nem tarthatnak próbákat a vészhelyzet ideje 

alatt. 

 

- A Közösségi Házban nem lehet toborzó tevékenységek végezni. 

 

- Tisztelettel kérek valamennyi szolgáltatót, hogy az ügyfélfogadásra alkalmas előterekben, 

vásárló terekben korlátozzák a szolgáltatást igénybe vevők egyidőben történő vásárlását, a 

lehető legszükségesebb mértékben! 

 

- A kereskedelmi egységek gondoskodjanak a bejárati ajtók, bevásárló kosarak, kocsik 

rendszeres fertőtlenítéséről! 

 

- A nyitott polcokon elhelyezett árukat ajánlom átlátszó zsákokban előre kicsomagolni! 

 

- A saját dolgozóik védelmében tegyenek meg minden olyan szükséges intézkedést, ami a 

jelen helyzetben szükségesnek látszik! 

 

Tisztelt Arlói Lakosok! 

 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a kialakult helyzet nagyon nehéz. Saját és családtagjaik 

egészsége érdekében teljesítsék a jelen felhívásban kiadott rendelkezéseket és a kéréseket 

tegyék magukévá! 

 

Érezzék át annak felelősségét, hogy az egészség mindennél fontosabb, ne keressenek kibúvót 

azok megszegésére! 

Nyomatékosan felhívom mindenki figyelmét, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, 

amikor személyesen is védekeznie kell, vagy házi karanténra szorul. 

NE ZAKLASSÁK KÜLÖNBÖZŐ LEVELEKKEL, SMS-EKKEL AZOKAT, AKIK MÁR 

ILYEN HELYZETBE VANNAK! 

Ne legyen a bezártságra senkinek sem szüksége, de ha mégis, tapintattal, együttérzéssel, ki – 

ki a maga segítő tevékenységével járuljon hozzá ennek az ismeretlenül lappangó járványnak a 

kikerüléséhez. 

A magam részéről köszönöm a megértő és segítő együttműködésüket, a település valamennyi 

lakójának kívánok sok sikert az egészség védelmére, és a lehető legjobb egészséget kívánom 

mindenkinek! 

 

Tisztelettel:  

 

2020. március 16-án 

 

Vámos Istvánné dr. sk. 

polgármester 



 

Közérdekű telefonszámok: 
- ASZAK 428-100 

- Konyha 428-283 

- Orvosi Rendelők: 444-006, 544-551 felnőtt háziorvos, 

- 444-019, 544-528 házi gyermekorvos, 

- 444-438, 544-565 védőnők 

- Fogorvosi rendelő 444-649 

- Általános Iskola 444-008 

- Polgármesteri Hivatal 544-000 

- Könyvtár 544-519 és 22 mellék 

- Arlói Tengerszem óvoda 444-223 

 


