2020. november

A Foktői Hírmondó megtalálható Foktő község hivatalos honlapján is.

2020. november 11-től a járvány terjedésének lassítása érdekében az alábbi korlátozások léptek életbe:
 Este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom lesz, ebben az időszakban csak munkavégzés, munkából hazajárás vagy egyéb rendkívüli indokkal lehet az utcán közlekedni.
 Minden gyülekezést megtiltanak.
 Az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás lehetséges. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
 Az üzletek, fodrászatok, kisipari szolgáltatók 19 órakor bezárnak.
 A szállodák csak üzleti célból fogadhatnak vendéget, turistákat
nem.
 Általános rendezvénytilalom lép életbe.
 Családi összejövetelen, magánrendezvényen legfeljebb 10 fő
vehet részt.
 Korlátozzák az esküvőn és a temetésen résztvevők számát,
utóbbira csak 50 ember mehet egyszerre. Esküvőn csak a szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a szülők és a testvérek
vehetnek részt, de lakodalmat nem tarthatnak.
 A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött tartják.
 Szabadtéren az amatőr tömegsport is tilos, egyéni sporttevékenységet lehet végezni.
 A szabadidős létesítményeket bezárják – múzeumokat, színházakat, edzőtermeket, mozikat, állatkerteket is.
 A felsőoktatás átáll online üzemmódba, a kollégiumokat is be
kell zárni.
 Középiskolában 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe.
 A bölcsődék, óvodák, általános iskolák nyitva maradnak a 14 év
alattiak számára.
 A kórházi dolgozókat, tanárokat, óvónőket és bölcsődei dolgozókat hetente, célzottan tesztelik, még ha tudják is, hogy a
gyorstesztek csak 50-60 százalékos biztonságot jelentenek.

Figyelem!

Foktő Község Önkormányzatának
8/2015. (IV.30) számú rendelete
alapján a kerti hulladék égetése
március 1-től május 31-ig, illetve
szeptember 1-től december 1-ig
végezhető hétfőtől szombatig
8:00 és 18:00 óra között, szélcsendes időben.
Az országgyűlés elfogadta azt az agrár-miniszter által benyújtott
törvényjavaslatot, mely szerint 2021. január 1-től tilos lesz az avar és
a kerti hulladék égetése!

FIGYELEM!
A járványhelyzetre való tekintettel a
tervezett programok elmaradnak.
Nem lesz megtartva többek közt a
közmeghallgatás, a karácsonyi futás és a
műsoros adventi gyertyagyújtás sem.

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!
Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.
Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már Isten szekere!
Wass Albert: Karácsonyi versek II.- részlet

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt Foktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felé, miszerint a Sallai Imre
utca közterület elnevezés nem
használható.
A kormányhivatal a Mötv.
14.§ (2.) bekezdésére hivatkozott, mely szerint „ Olyan személy nevét, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek magalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
részt vett, közterület illetve közintézmény nem viselheti.”
A fentiek alapján Foktő Község Képviselő-testülete a Sallai
Imre utca nevét köteles megváltoztatni.
A képviselő-testület a Sallai
Imre utcanév helyett az Uszódi
utca nevet javasolja.
Határozat hozatalt követően
az utcanév változtatással kapcsolatos hivatalos teendőkről az
érintett lakosokat értesítjük.
A módosítással kapcsolatos
új iratok ügyintézése ingyenes!

A szociális tűzifa kérelmek
beadási határideje 2020.
november 16-án lejárt.
A kérelmek feldolgozása
folyamatban van.
A tűzifa összevágása és
szállítása a Covid 19
járványhelyzet miatt
akadályokba ütközhet.
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Az idei évben negyedszer hirdette meg az önkormányzat az őszi utcadíszítő versenyt,
amelyre ezúttal nyolc személy nevezett be. Mindegyik alkotás rendkívül ötletes volt, különösen nagy öröm, hogy sok gyermek is részt vett a készítésükben. Az idén nem hirdettünk
helyezést, minden résztvevő 10.000.- forintos vásárlási utalványban részesült.
Mindenkin résztvevőnek gratulálunk!
(További képek www.fokto.hu / galéria)

FIGYELEM!

Október 23-án a temetőben megemlékeztünk az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseiről. A koszorút Bakai Károly polgármester helyezte el
a hősök emlékművénél.

Tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy a
polgármesteri hivatalban
2020. november 17-től
további rendelkezésig
szünetel a
személyes ügyintézés.
Kérjük, hogy csak
ténylegesen
halaszthatatlan ügyben
keressék személyesen az
ügyintézőket az alábbi
telefonszámon:
78/678-130.
Elérhetőségeink:
e-mail: hivatal@fokto.hu
postacím: 6331. Foktő,
Kossuth L.u.2.

Sírhelyek újraváltása!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 1995.év előtti sírhely
megváltások esetében a 25 éves megváltási idő 2020-ben
lejárt. Kérjük, hogy adategyeztetésre, sírhely újraváltásra
keressék az önkormányzat illetékes ügyintézőjét munkaidőben az alábbi telefonszámokon: 06-78-678-130 vagy 06-205479172

november 19.; december 24.
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KALOCSA TELJES TERÜLETÉN – TEHÁT
AZ UTCÁKON, TEREKEN, JÁTSZÓTERECovid-19 tünetei: fejfájás, láz, köhögés, gyengeség, íz és szaglásvesztés esetén KEN ÉS A PIACTÉREN IS – KÖTELEZŐ A
fontos a háziorvos értesítése! Ha ezeket a tüneteket észleli, telefonon jelentse,
SZÁJMASZK HASZNÁLATA.
otthonát ne hagyja el, ne jöjjön a rendelőbe! Ha alapos gyanú merül fel Covid 19
****
fertőzésre, PCR tesztet rendelünk Önnek! A mentők telefonon felveszik a kapcsolaAz ügysegéd ügyfélfogadása
tot, ezért fontos az orvos értesítésekor pontos telefonszám, valamint email cím
átmeneti ideig szünetel
megadása! A mentők a nagy leterheltség miatt 1-3 napon belül jelentkeznek a
az önkormányzatnál.
megadott elérhetőségen, és egyeztetnek, hogy hol és mikor történik a mintavétel!
****
Ha megtörtént a mintavétel, az eredmény 2-4 nap múlva jelenik meg az EESZT-ben, A járványhelyzet miatt a könyvtár is
esetleg a kérő orvosnál e-mailben. Ügyfélkapu e-egészségügyi rendszerében is látbizonytalan ideig zárva tart.
hatók olykor az adatok. Fontos: Mi nem tudjuk gyorsítani sem a mintavételt, sem
****
az eredmény kiadását (ez teljesen automatikus, nincs beleszólásunk a rendszerbe)!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy kaAmennyiben a Covid-19 fertőzés gyanúja merül fel, az orvos teszt nélkül is karantént rendelhet el! Ekkor nincs piros cédula! De kérjük Önöket, hogy tartsák be az rácsony előtt a Covid 19 fertőzés veszély miatt, minden érintettnek
„önkéntes” karantént, otthonukat ne hagyják el – ez előreláthatólag 10 napig tart!
Akkor tudjuk feloldani, ha legalább 3 napja tünetmentes és eltelt a 10 nap! Az ön- HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK az 5.000 forintos
vásárlási utalványokat, valamint a
kéntes karatén feloldásához nincs szükség újabb tesztre!
Glencore Kft. által felajánlott
Munkába álláshoz csak egészségügyi, szociális ágazatban dolgozóknak van szükajándékcsomagokat is.
sége negatív tesztre! Amennyiben Ön dolgozik, kérjük, értesítse munkahelyét, beszélje meg a táppénz feltételeit, és ezt jelentse az orvosnál. Ha kiskorú gyermekkel A kiszállítás pontosabb időpontjáról
él egy háztartásban, tájékoztassa a gyermek orvosát is! Pozitív Covid-19 tesztről az
a lakosságot időben értesítjük.
Állami Népegészségügyi Szolgálat is értesül, ez esetben kerül sor a kontaktus kutatásra: kivel él? kivel találkozott? Ekkor a kontakt személy is hatósági karantén alá
kerül. (Közvetlen kontakt például, ha a „tanár úr” a beteg akkor a többi diák, a többi tanár, akivel az órán, tanári szobában stb. érintkezett. A diákok szülei nem érintkeztek az iskolában a tanárral – tehát ők nem. Ha a munkahely kéri a munkába álláshoz a negatív tesztet, azt egyénileg kell intéznie, ez esetben ezért fizetnie kell!
A vírus már a családon belül is terjed. Otthoni teendők: izoláció a család többi
egészséges tagjától! Otthon is maszk hordása ,rendszeres kézfertőtlenítés! Mindenkinek! Lehetőség szerint külön szobában való elkülönítés, ezt étkezés idejére sem
hagyja el. Ha megoldható, külön fürdő-WC használat, ha nem, akkor ezek használatát követően alapos szellőztetés, takarítás, mosdó, WC lehúzó, villanykapcsoló,
kilincs, ajtófélfa alapos (pl. mosószeres, hypós letörlése!)
Fontos a bő folyadékfogyasztás 2 liter/nap. Láz és fájdalom csillapítás 4-6 óránként pl. paracetamol 500 mg. Ibuprofen származék=Algoflex vagy Aleve vagy
Ibumax 600 mg, Algopyrin 500 mg, napi 1000 mg Cvitamin. 3000 mg D3vitamin/
A fűtőeszköz és a kémény kialakítását,
nap. Izomfájdalomra magnézium 300-400 mg/nap. Köhögés csillapítás-ambroxol, karbantartását bízzák szakemberre!
Évente legalább egyszer mindenki ellenambrobene szükség szerint Recept köteles gyógyszert is írunk fel! Telefonon 2 naponta jelentse egészségi állapotát. Amennyiben állapota hirtelen rosszabbra for- őriztesse a fűtőeszközét!
Ingyenes kémény ellenőrzést és tisztítást
dul, mellkasi fájdalom, fulladás, nagyfokú gyengeség jelentkezik, azonnal hívja a
112. Sajnos már bárki lehet fertőzött. Naponta 5000 felett van az új fertőzött és telefonon kérhet, ha hívja a 1818-as telefon100 felett a halottak száma. Egyre többen szorulnak lélegeztető gépre, azonban számot (majd a 9-es és az 1-es nyomónincs, aki kezelje! A hirtelen emelkedő beteglétszám az egészségügy összeomlásá- gomb).
Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba
hoz vezethet. A vírust tünetmentesen is hordozhatjuk és át is adhatjuk társunknak.
szereltessenek
résszellőzőt és szereljenek
Épp ezért fontos a kijárási korlátozások betartása, a helyes maszkviselés, a kézmofel jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt!
sás, a kézfertőtlenítés betartása. Az idősek lehetőség szerint maradjanak otthon!
Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkoReceptírás telefonon továbbra is lehetséges, a kért gyógyszer másnap kiváltható a
zott, festett vagy nedves fával!
gyógyszertárban! Kérjük a lakosságot, hogy családja és saját érdekében a tavasziA kémény belső falára lerakódott vastag
hoz hasonló példás fegyelemmel tartsák be a szabályokat!
korom- és kátrányréteg a fűtés hatására
Dr. Csoszor Mária izzani kezd és akár meg is gyulladhat.
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Hirdetés
Albérleti szoba kiadó.
Telefon: 06-70-5987370

