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COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

RENDSZERESEN SZED GYÓGYSZEREKET?
ÍGY VÁLTSA MOST KI!
1
HÍVJA FEL HÁZIORVOSÁT!
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HÁZI

HÍVÁS
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HÁZIORVOSA
FELÍRHATJA
A VÉNYT A FELHŐBE

Elektronikus
Egészségügyi
Szolgáltatási Tér

3
ÖN VAGY ISMERŐSE VÁLTSA KI
BÁRMELYIK GYÓGYSZERTÁRBAN
A kiváltáshoz szükséges:
∙

az Ön TAJ száma

∙

a kiváltó személy személyi igazolványa (vagy útlevele)

GYóGYSZERTÁR

20-30
másodperc

Dörzsölés
Szappanozás
Tegyen a kezére
szappant!

Dörzsölje be a kezét
20-30 mp-ig!

Öblítés
Öblítse le a kezét
folyó vízzel!

Nedvesítés
Folyó vízzel
nedvesítse be a kezét!

Szárítás
Törölje szárazra
a kezét!

Helyes
kohoges

Helyes
kézmosás

Jó tanács:
Ha hideg van, gyakran mosson kezet!
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

KOV19 KH OV 01

Ezért:
Ne fogja meg az arcát
feleslegesen, és mosson
kezet naponta többször!

Mikor?
étkezés előtt
WC használat után
amikor megérkezik
valahová
tüsszentés, köhögés,
orrfújás után
állat érintését követően

KOV19 KM IS 01

Ne felejtse el!
Az Ön kezére is kerülnek
vírusok és baktériumok.

Hogy senki se fertőződjön meg!

Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Egészségügyért Felelős Államtitkárság
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isztelt

ezőcsáti olgárok!

A mindannyiunk által jól ismert koronavírus járványveszély miatt egy mindenkit megterhelő időszak
következik, amelyet csak komoly odaﬁgyeléssel,
összefogással és fegyelmezettséggel leszünk képesek
nagyobb baj nélkül átvészelni. A Csáti Újság
különszámában bővebben tájékoztatjuk Önöket a
legfontosabb tudnivalókról, az önkományzat, a járási
hivatal és a mezőcsáti intézmények megváltozott
működési rendjéről. Orvosi tanácsokat olvashatunk a
legfontosabb megelőzési szabályokról, az immunrendszer egészséges működését elősegítő házi praktikákról, valamint érdekességként felelevenítjük
nagyanyáink tudását a légúti tünetek enyhítését segítő
gyógynövények jótékony hatásáról.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
mellett megemlékezünk az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hőseiről. Sajnálatos, de várhatóan nem
tudjuk a megszokott módon, hagyományainkat ápolva
megünnepelni a Húsvétot sem. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy Húsvétkor fokozottan tartsuk be a
veszélyhelyzet miatt javasolt biztonsági szabályokat és
kijárási korlátozásokat annak érdekében, hogy minél
hamarabb és elkerülhető tragédiák nélkül jussunk túl
ezen a nehéz időszakon.
Tájékoztatásként szeretném közölni a lakossággal,
hogy a koronavírus elleni védekezés miatt jelenleg 10
személy van járványügyi megﬁgyelés alá helyezve
városunkban.
A következő hetek legfontosabb teendői közé sorolom
az idősek védelmét.

Óvjuk meg szüleinket, nagyszüleinket a COVID-19
vírus fertőzésétől és annak számukra sokkal súlyosabb
következményeitől! Magyarázzuk el nekik, hogyan
tudnak védekezni a fertőzés ellen, hívjuk fel a
ﬁgyelmüket a legalább 20 másodpercig tartó szappanos
kézmosás helyes technikájára, az arc, az orr és a szem
érintésének elkerülésére! Kérjük meg őket, hogy
kerüljék el a tömeget, ne utazzanak tömegköz-

lekedéssel, lehetőleg ne menjenek boltba! Segítsük őket
a bevásárlással, postai ügyintézéssel, váltsuk ki mi a
gyógyszereiket, de közben fokozottan tartsuk be a
higiéniai szabályokat! Ha mégis elkerülhetetlen, ejtsék
meg bevásárlásaikat reggel 9 és déli 12 óra között,
amikor csak ők látogathatják az élelmiszert árusító
üzleteket, vagy a gyógyszertárat. Értessük meg, hogy
most néhány hétig, hónapig kerülnünk kell a szokásos
üdvözlési formákat (ölelés, puszi, kézfogás)! Tartsuk
velük gyakran a kapcsolatot, de inkább telefonon,
interneten! Személyesen látogassuk őket ritkábban (pl.
csak a részükre történő bevásárlások alkalmával), hiszen
mi lehetünk ugyan tünetmentesek, de elvihetjük
hozzájuk a fertőzést! Kérjük őket a gyakori szellőztetésre, a gyakran érintett felületek, tárgyak tisztítására,
fertőtlenítésére!
Végezetül szeretném megköszönni azoknak az önkénteseknek az áldozatos munkáját, akik az önkormányzat
szervezésében részt vesznek az időseink ellátásában, ha
kell bevásárlással, gyógyszereik kiváltásával és házhoz
szállításával, ha kell, ételhordással. Az önkormányzat
műszaki alkalmazottai és a Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai az utcák fertőtlenítésében jeleskednek,
köszönet érte. A lakosság számára jelenleg 20 fő
önkéntes varrja a 6000 db szájmaszkot, melyet az elkövetkezendő napokban minden lakosnak kézbesítünk. A
járványveszély legyőzéséhez egymás segítését, sok
türelmet, lelkierőt, kitartást és jó egészséget kívánok
mindenkinek!
Vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel:
Siposné Horváth Anita
polgármester
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Járványügyi veszélyhelyzet az
országban
Magyarország kormánya az Alaptörvényben foglaltaknak megfelelően rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország teljes területére március
11-én.
„A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet
ki” áll a magyar közlönyben. A veszélyhelyzet
elhárításáért felelős kormánytagként Orbán Viktor
miniszterelnököt jelölte ki a kormány, akit feladatainak
ellátásában az operatív törzs segíti. Koronavírus
tájékoztatás az ingyenesen hívható zöld számokon: 06
80 277 455, 06 80 277 456. Tájékozódást segítő honlap:
www.koronavirus.gov.hu

ijárási korlátozás
Magyarország kormánya
március 28 – április 11-ig
kijárási korlátozást vezetett
be az ország egész területére a járvány gyors terjedésének lassítása, kézben
tartása érdekében. A
71/2020. (III. 27.) számú
kormányrendelet értelmében mindenki köteles más emberekkel a szociális
érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a
lehető legkisebb mértékűre korlátozni és a másik
embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot
tartani. Fontos, hogy ezt az előírást a tömegközlekedés
során is alkalmazni kell! A rendelet lényeges szabályai a
következők:
Alapvetően mindenkinek otthon kell tartózkodnia,
a lakóhelyet elhagyni csak alapos indokkal, a következő esetekben szabad:
munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség ellátása,
a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység,

valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen
anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (pl. a
műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító
üzletben) történő vásárlás,
napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a
kiskorú gyermek kísérése,
az egészségügyi ellátások és az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele, beleértve a pszichoterápiás ellátást, a ﬁzioterápiás kezelést és a gyógytornát
is,
az egyéni szabadidős sporttevékenység és a
szabadidős célú gyalogos közlekedés (pl. egészségügyi
séta) egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel
közösen (lehetőség szerint a zöldterületeken kell
végezni és másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell
tartani),
házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
élelmiszerüzletekben történő vásárlás és az
illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert,
a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító
üzletekben (drogériákban) történő vásárlás,
állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben
történő vásárlás, mezőgazdasági üzletben történő
vásárlás (ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és
vágóhidat), piacon, helyi termelői piacon történő
vásárlás,
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
üzemanyag-töltőállomás felkeresése, dohányboltban történő vásárlás, fodrász, manikűrös szolgáltatások igénybevétele, szállítási, tisztítási és higiéniás
szolgáltatások igénybevétele,
gépjármű- és kerékpárszerviz, mezőgazdasági és
erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos
szolgáltatások igénybevétele,
hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi,
biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása,
az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
szülői jogokkal élés és a kötelezettségek
teljesítése,
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hitéleti tevékenység,
vásárlók tartózkodhatnak, ennek a korlátozásnak a
és a magáról gondoskodni nem tudó, vagy betartatása az üzlet üzemeltetőjének a felelőssége.
segítségre szoruló személy (pl. kiskorú, vagy idős, vagy Vendéglátó üzletekben (kocsmában, étteremben,
beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
cukrászdában stb.) csak az ott foglalkoztatottak
tartózkodhatnak (kivételt képez az elvitelre alkalmas
Az idősek védelmét szolgálja az a szabály, hogy a 65. ételek kiadása és elszállítása).
életévét betöltött személyek az élelmiszerüzletet, Szabálysértést követ el, aki a kijárási korlátozás
drogériát, piacot vagy gyógyszertárat kizárólag reggel 9 előírásait megszegi, a kormányrendeletben rögzített
óra és déli 12 óra közötti időben látogathatják. Ebben az korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.
időszakban ezeken az árusító helyeken az ott Az elkövetőkre minimum ötezer forint, maximum
foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 év feletti ötszázezer forint pénzbüntetés szabható ki.
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gyintézés veszélyhelyzetben az
nkormányzatnál
Mezőcsáton, az Önkormányzati Polgármesteri
Hivatalban a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet
miatt a személyes ügyfélfogadás szünetel. Siposné
Horváth Anita polgármester kéri a lakosságot, hogy az
önkormányzat hivatalát személyesen csak különösen
indokolt, halaszthatatlan esetben keresse fel. A
személyes kontaktust mellőzve a megadott
telefonszámon, vagy a e-mail címen továbbra is állnak
az ügyfelek rendelkezésére. Ügyfélkapuval rendelkező
mezőcsáti lakosok elektronikus úton is intézhetik
ü g y e i k e t a w w w. m a g y a r o r s z a g . h u v a g y
www.epapir.gov.hu oldalakon. Ügyfélkapuval vagy
internettel nem rendelkező ügyfeleink postai úton is
kezdeményezhetik az ügyintézést.

ezőcsáti árási
látozott működési rendje

ivatal kor-

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok
(„KAB buszok”) ügyfélfogadása határozatlan ideig
szünetel. A Kormányablakokban székelő NAV-ablak
szolgáltatás szünetel, azonban a NAV 2,8 millió adózó
személyi jövedelemadó bevallását készítette el, amit az
ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elektronikusan is véglegesíthetnek.
Gábor Áron hivatalvezető arra kéri az ügyfeleket, hogy
az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben
keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az
elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon
kérjenek tájékoztatást. Amennyiben a személyes
ügyintézés elkerülhetetlen, arra kérik az ügyfeleket,
hogy az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól
legalább 1,5-2 méter távolságot tartva, kísérő nélkül
Kizárólag a haláleset anyakönyveztetését látjuk el. várakozzanak.
Haláleset bejelentése a következő telefonszámokat
Személyes ügyintézés kizárólag előzetes időpontlehetséges:
foglalással lehetséges. Időpontot foglalni ügyfélkapus
Rusznyák György Istvánné - 20/371 19 67
azonosítóval a megújult magyarorszag.hu oldalon,
Gyöngyösiné dr. Fekete Adrienn - 20/371 20 39 illetve ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkező
ügyfeleknek a 1818-as éjjel-nappal ingyenesen hívható
A hivatal dolgozói az alábbi telefonszámokon állnak telefonszámon lehet. Azok az ügyfelek, akik
rendelkezésre a lakosság számára:
elfelejtették az elektronikus ügyintézéshez szükséges
Ügyfélkapu azonosítójukat, az ingyenesen hívható
Siposné Horváth Anita, polgármester
Kormányzati Ügyfélvonal (1818) munkatársaitól
Tel.: 20/371 20 84
kaphatnak segítséget.
E-mail: polgarmester@mezocsat.hu
Az elkészült okmányok személyes átvételére az
Dr. Jerebák József, jegyző
ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség. A járási (fővárosi
Tel.: 20/371 20 74
kerületi) hivatalok által kiállított hivatalos okmányokat
– a korábban tett rendelkezéstől függetlenül – kizárólag
E-mail: jegyzo@mezocsat.hu
postai úton kézbesítik. A Kormány általi kihirdetett
Gyöngyösiné dr. Fekete Adrienn, igazgatási ov.
veszélyhelyzet időtartama alatt az azonosításra alkalmas
Tel.: 20/371 20 39
okmányok (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány,
E-mail: agyongyosine@mezocsat.hu
forgalmi engedély) érvényessége megmarad – ezek
Karakas Sándorné, pénzügyi ov.
cseréjét a veszélyhelyzet feloldásának napjától számított
Tel.: 20/371 19 24
15 napon belül kell majd megejteni.
E-mail: ckarakasne@mezocsat.hu
A Foglalkoztatási Osztály álláskeresési ügyekben a 06
Mészáros János Zsolt, műszaki ov.
49 352 725, támogatott foglalkoztatási kérdésekben a 06
Tel.: 20/ 371 36 63
30 700 1923, illetve a 06 30 664 0925 telefonszámokon
E-mail: mjzs@mezocsat.hu
várja a hívásokat.
Rusznyákné Piroska, anyakönyvvezető
E-mail cím: foglalkoztatas.mezocsat@borsod.gov.hu.
Tel.: 20/ 371 19 67
További információk a
Bán Ágnes, szociális ügyintéző
www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abaujTel.: 20/ 371 19 59
zemplen/szervezet/jarasi-hivatalok/mezocsati-jarasiNyitrai Jánosné, pénzügyi ügyintéző
hivatal oldalon találhatók.
Tel.: 20/ 371 18 75
Fenyvesi István, adóügyi ügyintéző
ezőcsáti endőrőrs felhívása
Tel.: 20/371 18 33
Feketes Sándor, adóügyi ügyintéző
Sipos József rendőr alezredes felhívja a lakosság
Tel.: 20/371 36 80
ﬁgyelmét
az Operatív Törzs sajtótájékoztatóira,
Hojdák Zoltánné, igazgatási ügyintéző
amelyeken minden fontos információ elhangzik a
Tel.: 20/371 36 32
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járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan. A
Mezőcsáti Rendőrőrs őrsparancsnoka a Csáti Újságnak
elmondta, hogy a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a
kormány veszélyhelyzetben hozott rendelkezéseinek a
betartását annak érdekében, hogy sikeresen megfékezzük, lassítsuk a COVID 19 terjedését. A kijárási
korlátozásról szóló rendeletben foglalt szabályok
megszegése szabálysértésnek minősül, az elkövetők
5.000 – 500.000 forint összegig terjedő pénzbüntetéssel
sújthatók. Az őrsparancsnok a házi karanténnal
kapcsolatban szintén az Operatív Törzs által kiadott
tájékoztatókra hívja fel a ﬁgyelmet, amelyekben
részletesen ismertetik a házi karatén előírásait és azok
gyakorlati kivitelezését.

z lelmezési özpont csak kiszállít,
beﬁzetés átutalással

A Mezőcsáti Élelmezési Központ az „otthoni iskolai
tanulás” időtartama alatt is biztosítja a tanulók napi
egyszeri étkezését, ebédhez jutását. Az intézményi
gyermekétkeztetést a hatályos rendelkezéseknek
megfelelően, a szülő által előzetesen igényelt
nyilatkozat alapján történik. A szociális étkeztetés
igénylése a megszokott rendben zajlik. Az ebédet az
étkezők nem fogyaszthatják el az Élelmezési Központ
ebédlőjében, az ételt gépjárművel szállítják ki a
megadott lakcímekre minden hétköznap. A szociális
étkezést igénybe vevők részére szintén kiszállítással
történik a meleg étel házhoz szállítása. „ kiszállítás
minden hétköznap 11 órától 14 óráig tart, ezért
szíveskedjenek az igénylésen a pontos tartózkodási
helyet megadni, valamint ebben az időtartamban a
megadott lakcímen tartózkodni” – kéri a szolgáltatást
igénybe vevőket Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna,
az intézmény vezetője. A térítési díjak beﬁzetése a

veszélyhelyzetben csak előzetes egyeztetést követően,
átutalással lehetséges, az Élelmezési Központ pénztára a
veszélyhelyzetben további intézkedésig zárva tart.
Étel igényléssel a következő telefonszámon várják a
hívásokat. Telefon: 06 49 352 019.
E-mail: fronanegazdagkrisztina@gmail.com.

lérhetők a umánszolgáltató
pont szolgáltatásai

öz-

„A Humánszolgáltató Központ a járványhelyzet idején
néhány változtatástól eltekintve a megszokott munkarend szerint működik. A személyes ügyfélfogadásokat és
a családlátogatásokat korlátoztuk a halaszthatatlan
esetekre illetve a krízishelyzetek kezelésére, az ingyenes
jogi segítségnyújtás és a családterápia speciális
szolgáltatások viszont szünetelnek. A házi segítségnyújtó szolgálat, valamint a nappali ellátásokat
végző munkatársaink változatlanul ellátják a kistérség
minden településén idős, illetve fogyatékkal élő
ellátottainkat” - nyilatkozta lapunknak Kallóné Szilvási
Zita, az intézmény vezetője.

Hétköznapokon 8 – 16 óráig érhetők el telefonon,
illetve e-mailben a családsegítéssel és gyermekvédelemmel, fogyatékkal élők nappali ellátásával, házi
segítségnyújtással és idősek nappali ellátásával,
valamint támogató szolgáltatással foglalkozó
munkatársak. A Család-és Gyermekjóléti szolgálat
munkatársa minden nap, 0 – 24 óráig a 06 30 643 7847
telefonszámon várja a családot és a gyermekeket érintő
krízishelyzetbe (pl: bántalmazás, hirtelen bekövetkezett
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otthontalanná válás, stb.) kerültek hívását, akiknek egy héten, maximum 10 kg termék vásárlását lehet ilyen
módon igényelni, minimum 5.000 Ft értékben. A
sürgős támogatásra vagy intézkedésre van szükségük.
közüzemi számlák csekkes beﬁzetése csütörtöki
osta: egy ember az ügyfélpultnál, 60 napokon történik, ennél a szolgáltatásnál minimum 3 db
csekk beﬁzetése szükséges. Az igényléseket rögzítő
éven felüliek nyitás után elsőbbséggel
munkatársak hétfőtől – péntekig, naponta reggel 8 órától
délután 4 óráig hívhatók a 06 49 552 176 és 552 177
A fertőzés kockázata miatt az ügyfélkiszolgálás módja telefonszámokon. A Napocska Óvoda munkáját jelen
megváltoztatásra került a postákon, egyszerre csak helyzetben a Mezőcsáti Művelődési Központ és
annyian tartózkodhatnak az ügyféltérben, ahány Könyvtár munkatársai is segítik. A szolgáltatásban részt
ügyfélpult üzemel. A kormány vonatkozó rendeletében vevő kollégák fényképes igazolvánnyal rendelkeznek,
kihirdetett korlátozás, amely szerint reggel 9 és déli 12 amelyek bélyegző lenyomattal és aláírással vannak
óra között csak a 65 éven felüliek tartózkodhatnak az ellátva. Kérjük, hogy mindig ellenőrizzék ennek
üzletekben, a postákra nem vonatkozik, azaz a teljes meglétét, hitelességét! Munkatársakkal csak a kapuban
nyitva tartási időben kortól függetlenül kiszolgálhatják kell találkozni, a lakásba nem lépnek be.
az ügyfeleket. Újdonság azonban, hogy a nyitást követő
első órában elsőbbséget biztosítunk a 60 éven
z gészségfejlesztő özpont ázi
felülieknek. A belföldi és nemzetközi postautalvány
yermekorvosi örzetének tájékoztatóházhoz kézbesítési összeghatárát 100 ezerről 150 ezer
forintra emelték, a helyettes átvevőnek valamennyi ja
utalvány most már 150.000 Ft összeghatárig
kézbesíthető.
Dr. Domjánné dr. Szalai Csilla arról tájékoztatta a Csáti
A nemzetközi postai küldeményforgalomban egyre Újság olvasóit, hogy Mezőcsáton a terhes gondozás
több fennakadás tapasztalható, mivel több ország valamint a csecsemő és kisgyermek tanácsadás, illetve a
határzárat hirdetett, ezért egyes országokba a szükséges védőoltások beadása - Mezőcsát Város
küldemények eljuttatása akadályozottá vált. A Önkormányzata jóvoltából - a beteg utaktól elkülönítve,
k ü l d e m é n y f o rg a l o m k o r l á t o z á s á b a n é r i n t e t t a Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő Központjának
országokról a postán lehet érdeklődni. Az NKM gyermek szakrendelőjében történik.
ügyfélszolgálat határozatlan ideig szünetel. A mezőcsáti
posta szerdai nyitva tartása némileg változott: A gyermekorvosi szakrendelés jelenleg szünetel, az
szerdánként reggel 8 órától 17 óráig várják az iskolai kampányoltásokat elhalasztják, de a
ügyfeleket.
kisgyermekkori kötelező védőoltások továbbra is
beadásra kerülnek. A körzethez tartozó, tanácsadásra
behozott csecsemőket továbbra is ellátják védőoltással.
apocska voda nem fogad gyer- Csecsemő és kisgyermek tanácsadás ideje: kedden
mekeket, az óvónők az időseket segítik
reggel 9 – 10 óráig és csütörtökön reggel 9 órától fél 12ig.
A Mezőcsáti Napocska Óvoda a veszélyhelyzetben nem A védőnők egyénenként külön időpontot biztosítanak,
fogad gyermekeket. Az óvodapedagógusok, dajkák a kérik ezek pontos betartását. A váróteremben
Humánszolgáltató Központ munkáját segítik a gyermekenként 1 fő kísérő tartózkodhat. Idős, beteg,
veszélyhelyzet időtartama alatt. „Segítőként kollégáim külföldről nemrég hazatért hozzátartozó ne kísérje a
a bevásárlást, az alapvető élelmiszerek, tisztítószerek gyermeket. Ha a családban lázas megbetegedés lép fel,
beszerzését, a postai csekkek beﬁzetését végzik a 65 év kérik, hogy azt a háziorvoson túl a védőnőkkel is
feletti mezőcsátiak részére , ezáltal óvják idős közöljék és ne jöjjenek tanácsadásra. A gyermekeket
lakosainkat. Az elmúlt napokban minden érintett idős fertőzésre utaló egyéb tünetekkel se hozzák a rendelőbe!
embert felkerestünk, kértük őket, hogy vigyázzanak
egészségükre, és bizalommal forduljanak hozzánk, Terhesgondozás szerda délelőttönként reggel 9 déli 12
vegyék igénybe segítségünket” – tájékoztatta a Csáti óráig tart, a kismamák gondozásba vétele telefonos
Újság olvasóit Bubenkóné Hudák Erika, az intézmény egyeztetés alapján (06 49 553024) történik. A védőnői
megbízott vezetője. Tapasztalataik szerint az idős kapcsolattartás elsősorban telefonos vagy elektronikus
lakosaink örömmel fogadták munkatársakat, remélik, távkonzultáció formájában zajlik. Ha a szülő igényli a
hogy egyre többen keresik meg őket és veszik igénybe a személyes konzultációt és az indokolt akár a
várandóssággal, akár az újszülöttel kapcsolatban az
veszélyhelyzet elhárítását célzó szolgáltatásaikat.
Az alapvető élelmiszereket és tisztítószereket hétfőn, Egészségfejlesztő Központ gyermek szakrendelőjében,
szerdán és pénteken szerzik be, egy személynek egyszer telefonon egyeztetett időpontban fogadják.
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A gyermekorvosi rendelőben elsősorban szintén
telefonos konzultációt tartanak, beteg gyermeket csak
indokolt esetben, előzetes telefonos egyeztetés után,
szükség szerint vizsgálnak. Az új rendelkezések alapján
a 14 év alatti gyermekek számára is kiváltható már az erecept így a gyermek TAJ-kártyája felmutatásával a
gyógyszertárakban, a szülők, hozzátartozók részéről a
szükséges gyógyszerek átvehetők.

yógyszerek kiváltása felhő alapú szolgáltatással
Nem szükséges gyógyszerek felírásáért a rendelőkben
megjelenni, személyesen sorakozni, a felhő alapú
szolgáltatással bárki kiválthatja saját személyi
igazolványa és a beteg TAJ számával a recepteket a
patikákban. A felhő alapú gyógyszerkiváltásról a 2.
oldalon található ábrán is tájékozódhatunk. Használjuk
a rendszert bátran, ajánljuk fel idősebb rokonainknak,
ismerőseinknek a segítségünket, váltsuk ki mi a
gyógyszereiket! A patikákban lehetőleg válasszuk a
bankkártyával történő ﬁzetési módot!

z gészségfejlesztő özpont tájékoztatója 65 év felettiek számára
A Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ tájékoztatja a
65 év feletti mezőcsáti lakosokat, hogy részükre a
következő, nem sürgősségi szolgáltatásokat nyújtják.
Műtét után lábadozó betegek, rendszeres kötözést
igénylő, vagy katéteres betegek, kezelés alatt álló
daganatos betegek részére vállalják az állandóan szedett
gyógyszerek felíratását, a kiváltott gyógyszerek házhoz
juttatását. orvosi utasításra az injekciók beadását. Kérik,
amennyiben igénybe veszik a segítségüket, akkor
telefonálás előtt készítsék ki a TAJ kártyájukat, illetve
akinek van, a közgyógyellátási igazolványát és a
felírandó gyógyszerek nevét. Hétfőtől – péntekig,
naponta reggel 8 és délután 4 óra között hívhatják
munkatársukat a 06 20 581 97 30-as telefonszámon. A
szolgáltatást végzők az önkormányzat által lebélyegzett,
fényképes, „Krízis Igazolvánnyal” rendelkeznek, kérik,
hogy a szolgáltatást igénybe vevők minden esetben
ragaszkodjanak az igazolvány felmutatásához!

ezőcsáti
önyvtár

űvelődési

özpont és

A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár a
járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt a közönség
előtt zárva tart. Az intézmény munkatársai részben a
vészhelyzet elhárításában működnek közre önkéntes

segítőként, részben elvégzik az ilyenkor szokásos
adminisztratív feladataikat, illetve előkészítő munkákat
végeznek. A veszélyhelyzet elmúlását követően a
korlátozások várhatóan feloldásra kerülnek és az
elmaradt rendezvényeket is megtartják későbbi
időpontokban. Április 4-én elmarad a hagyományos
Bor- és Pálinkaverseny, az április 17-re meghirdetett
versmondó verseny, valamint elmarad Lukács Sándor
Kossuth-díjas színművész április 29-re meghirdetett
önálló estje is. A rendezvényeket későbbi időpontokban,
várhatóan nyáron vagy kora ősszel tarják meg.

áltozások a orsod megyei hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban
Határozatlan ideig felfüggesztésre kerül a lomtalanítás
és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található
hulladékudvarok zárva tartanak.
A BMH Nonproﬁt Kft. a szolgáltatási területén az
ügyfeleik, munkavállalóik, illetve hozzátartozóik
egészségének és biztonságának megóvása érdekében az
új típusú koronavírus további terjedése, valamint a
kapcsolódó kormány döntések miatt további
intézkedések és korlátozások váltak szükségessé.
A 347 települést érintően a zavartalan hulladékszállítás
biztosítása érdekében a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak területén 2020. március 30-tól felfüggesztik a
lomtalanítást.
A visszaigazolt lomtalanításokat későbbi időpontra
halasztják, erről az érintett ingatlanhasználókat
kiértesítik.
A szolgáltatási területen található hulladékudvarok
2020. március 20-tól zárva tartanak, a lakossági hulladék
átvétele átmenetileg szünetel.
Hulladékgyűjtő edényzetek leadására, átvételére és
cseréjére az ügyfélszolgá-latokon és a telephelyeken
visszavonásig nincs lehetőség.
A személyes ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak,
ügyintézésre telefonon, illetve elektronikusan (emailben) van lehetőség. Arra kérik az ügyfeleket, hogy a
személyes és a postai kapcsolattartást kerüljék. A zárva
tartásból adódóan a szelektív-, üveg- és zöldhulladék
gyűjtő zsákok kiadása is szünetel az ügyfélszolgálatokon. A gyűjtőzsákok pótlása a gyűjtőjáratok személyzete által történik.
Elérhetőségek:
Weboldal:
www.bmhnonproﬁt.hu
Telefon:
06 21 3500 111
E-mail:
ugyfelszolgalat@bmhnon
proﬁt.hu
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gészségügyi dolgozók tanácsai a
koronavírus elleni védekezéshez
„A koronavírus nagyjából annyira fertőző, mint a
szezonális inﬂuenza, és tízszer kevésbé, mint a kanyaró.
Elmarad a mumpsz vagy a szamárköhögés fertőzőképességétől is. A koronavírus-fertőzés leginkább a
szívelégtelenségben, keringési betegségekben, a TBCben szenvedőkre, valamint a kemoterápiában részt vevő
daganatos betegekre, a szervátültetettekre és az
immunhiányos betegekre nézve lehet igazán veszélyes”
tájékoztatta lapunkat Rémiás Anita, az Egészségfejlesztő Központ főnővére.
Véleménye szerint a megelőzés szempontjából most
kiemelkedően fontos lehet a D-vitamin és a szelén
szedése. Azt javasolja, aki pedig betegnek érzi magát, az
maradjon otthon. Ha nem lázas, ha tüsszög,
valószínűleg nem koronavírusos, mégse menjen
orvoshoz, mert ott azt is elkaphatja. Ha magas láza van,
köhög, és nem kap levegőt, hívja fel a háziorvost, ő majd
intézkedik. Semmiképp ne menjen emberek közé!
A koronavírus elsősorban a légutakat támadta meg: a
fertőzés tünetei először ez sima inﬂuenzára hasonlítanak
vagy egyéb más légúti fertőzés tüneteihez. Ezek a
következők: láz, fáradékonyság, légzési nehézségek,
légszomj, száraz köhögés. A vírus lappangási ideje
átlagosan 1-14 nap. Az elsődleges, inﬂuenzaszerű
tünetek után a betegség tovább terjedhet a tüdőre, súlyos
légzési nehézségeket okozva. A fertőzést követő
negyedik-ötödik napon tapasztalhatjuk az első
tüneteket, amelyek általában a hirtelen felszökkenő
magas láz, a fejfájás és a száraz köhögés. Az ötödikhatodik nap környékén az addigi száraz köhögést
felváltja a hurutos, fullasztó érzéssel járó köhögés. A test
hőháztartása felborul, a magas láz nem akar elmúlni, és
kialakul a tüdőgyulladás is.
A főnővér tanácsai szerint az alapos és gyakori
kézmosás, zsebkendőbe (nem tenyérbe) tüsszentés, arc
érintésének kerülése és szájmaszk viselése a legjobb
módszer a koronavírus terjedésének megállításához. A
megfelelő kézmosás legalább 20-30 másodpercig tart,
meleg vízzel és szappannal történik, és ne hagyjuk ki
sem az ujjak közötti területet, sem a kézfejet!

Fertőtlenítő hatású, alkoholos zselét is használhatunk.
Ezt beszerezhetjük a gyógyszertárakban, drogériákban
vagy nagyobb szupermarketekben, de sok nyilvános
helyen is ki van már rakva ilyen adagoló.
„A Mezőcsáton 2020. február végén kezdődő, március
második hetében tetőző - elsősorban a hat év alatti
gyermekeket érintő, lázzal, köhögéssel, sokszor hörgő
illetve tüdőgyulladással is járó tömeges megbetegedések hátterében az NNK Víruslabor valamennyi
levett mintában egységesen RS (Respiratory Syntitial)
vírus A-törzsének jelenlétét mutatta ki, tehát ezen
megbetegedések még nem köthetőek a jelenleg zajló
világjárványhoz” – mondta el a Csáti Újság
érdeklődésére Dr. Domjánné dr. Szalai Csilla házi
gyermekorvos.
A szakember szerint a gumikesztyű viselése hamis
biztonságérzetet adhat viselőjének. Akik gumikesztyűt
viselnek, nagyon ﬁgyeljenek arra, hogy kesztyűs kézzel
ne nyúljanak szemükhöz, orrukhoz, hajukhoz ne
igazgassák szemüvegüket! (Ez egyébként természetesen
vonatkozik azokra is, akik munka vagy bevásárlás
közben nem viselnek kesztyűt.) Ha nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű gumikesztyű a gyakori
cseréhez, a kesztyű külsejét viselés közben meg kell
rendszeresen tisztítani, fertőtleníteni. Akik huzamosabb
ideig papír, fémpénzt kezelnek, egyéb különösen
szennyezett tárgyakat érintenek a gumikesztyűvel,
különösen ﬁgyeljenek oda, hogy azzal a gumikesztyűs
kézzel már ne nyúljanak más, ritkábban használt vagy
kevésbé szennyezett tárgyakhoz (például kilincsekhez)!
A használt gumikesztyű maga is lehet fertőzés forrása.
Ha maszkot viselünk, mindenképpen húzzuk fel az
orrunkra, mert csak így ad elegendő védelmet, viselés
közben kezünkkel ne érintsük, piszkáljuk. Ha gyakori
kézmosással próbálunk védekezni a fertőzések ellen,
vegyük le a gyűrűket, ha nem muszáj, ne viseljünk órát,
mert a gyakori kézmosás csak így igazán hatékony.
Használjuk rendszeresen a bőrtápláló krémeket, mert a
kirepedezett bőr maga is lehet fertőzéskapu. A gyakran
használt személyes tárgyainkat, szemüvegeket,
kulcsokat, mobil telefonokat, fésűket rendszeresen
tisztítsuk, fertőtlenítsük.
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mmunrendszer erősítése
gyógynövényekkel, vitaminokkal

torokfájásra, a vércukorszintre, valamint a szív- és
érrendszerre is. Támogatja a gyomorműködést és az
emésztést, hozzájárul az émelygés, a gázképződés, a
A kórokozók elleni védekezési képességünket puﬀadás elkerüléséhez. Érzékeny gyomrúak is
javíthatjuk egyszerű házi praktikákkal is. A következő,
jól ismert fűszer- és gyógynövényeink rendelkeznek
immunrendszer erősítésére alkalmas hatóanyagokkal
is, ebben az időszakban érdemes rendszeresen
fogyasztani őket. Azonban ne feledjük, légúti tünetek,
láz jelentkezése esetén ezek fogyasztása mellett is
elengedhetetlen az orvosi konzultáció!

Fokhagyma
Egyik legismertebb fűszernövényünk, a fokhagyma
hozzájárulhat a baktériumokkal, vírusokkal szembeni
ellenálló képességünk növeléséhez, támogatja az
immunrendszer egészséges működését, segíthet
csökkenteni a megfázások és az inﬂuenzás tünetek

fogyaszthatják, a kismamák rosszullétét is enyhíti. A
friss gyömbérből készítsünk nagyon hatékony teát a
következő módon: egy nagyujjnyi gyömbér gyökér
darabot alaposan megmosunk, felszeleteljük, lábasba
tesszük, egy teáskanálnyi fahéjat, pár darab
szegfűszeget teszünk hozzá. Öntsük fel 1 liter vízzel és
forraljuk fel. Forrás után még 15-20 percig főzzük
alacsony lángon. Ha készen van, leszűrjük és mézzel,
időtartamát. Emellett védi a szívünk és az erek esetleg egy kis narancslével ízesítjük.
egészségét, segíthet a normál vérnyomás és a
koleszterinszint fenntartásában. A középkorban úgy Csipkebogyó, C-vitamin
tartották, vámpírok ellen is jó. Nincs is ﬁnomabb egy A csipkebogyóban legendásan sok C-vitamin van,
isteni fokhagymás pirítósnál, fogyasszuk bátran, egyetlen szem kicsi bogyóban több, mint egy egész
egészséggel! Ne törődjünk az erős illatával, az utcán citromban! A C-vitamin fontos a nátha megelőzésére,
jelenleg úgysem tanácsos 2 méternél közelebb állni immunerősítő hatása van, fokozza szervezet
senkihez…
védekezőképességét, ellenállását a fertőzésekkel
szemben. Dohányosoknak különösen ajánlott, mert a
dohányzás sok C-vitamint von el a szervezettől. A tea
Gyömbér
Az illatos, csípős, kesernyés ízű gyömbér frissen és helyes elkészítése: egy evőkanál csipkebogyót
feldolgozott formában is bátran fogyasztható. Jó áztassunk 2,5 dl hideg vízben 5-6 órán keresztül (pl.
hatással van az immunrendszerre, a megfázásra és a éjszaka, alvás közben is ázhat). Nem szabad forrázni,

vele. A bükki füvesember, Gyuri bácsi ajánlása szerint a
kakukkfűből nagyon jó fertőtlenítő, antibakteriális
hatású tea készíthető. A kakukkfű erősíti az
immunrendszerünket, jól kezelhető vele a köhögés, a
hörgő- és szájüregi gyulladás. Orrdugulásra inhalálni
kell vele, nyálkaoldó, köptető hatása is van. A benne
található hatóanyagok segítenek feloldani, hígabbá
tenni a váladékot, így könnyebben megszabadulhatunk
tőle, egyúttal csökkentik a felülfertőzés rizikóját is.
Gyógytea készítése: forrázzunk le két teáskanálnyi
friss vagy gyógyszertárban kapható szárított
kakukkfüvet 2-3 deciliter forró vízzel, fedjük le és
hagyjuk állni 10-15 percig. Szűrjük le, majd mézzel,
kifacsart friss citromlével ízesítve fogyasszuk. Naponta
2 csészével nyugodtan ihatunk belőle. A hatása csak
kúraszerűen érvényesül, szóval egyetlen csésze
kakukkfű teától az immunrendszerünk azért még nem
hiszen a C-vitamin hő hatására elbomlik. Ha nincs elég lesz acélos katona!
időnk vagy kedvünk csipke tea készítésével pepecselni,
vásároljunk a patikában C-vitamin tablettát (lehetőleg
Gyógynövények között egy kakukktojás: a
csipkebogyó kivonattal) és fogyasszuk rendszeresen,
tojás
előírás szerint!

Gyuri bácsi tippje, a kakukkfű
A pompás illatú kakukkfüvet Európában a nagy
pestisjárvány idején fertőtlenítőszerként is használták,
majd az első világháborúban a katonák sebeit kezelték

Húsvét közeledtével egyre nagyobb ﬁgyelmet kap
egyik alapvető élelmiszerünk, a friss tyúktojás. Tojást
már ősidők óta fogyasztanak az emberek, elődeink
madárfészekből gyűjtögették. Tápanyag összetétele
miatt egy igazi szuperétel: 40 féle fehérjét tartalmaz,
mikroelemekben is rendkívül gazdag, optimális
arányban tartalmazza a telített- és telítetlen zsírsavakat
és nem utolsó sorban tele van vitaminnal. Immunerősítés szempontjából számunkra most a D-vitamin
tartalma a legfontosabb, hiszen ez a létfontosságú
vitamin a tőkehalmáj után a tojássárgájában található a
legnagyobb mennyiségben. A D-vitamin pedig legalább
akkora szerepet játszik az immunrendszer megfelelő
működésében, mint a C-vitamin. Marilyn Monroe
például minden reggel két tojással indított, mert ezt
tartotta a szépség és az egészség receptjének!

ülönszám

ások hogyan csinálják?
tippek hétköznapi emberektől

tletek,

A következőkben egy csokorba gyűjtöttük a legjobb
tippeket, amelyeket átlagemberektől hallottunk, vagy a
közösségi oldalakon olvastunk. Érdemes bogarászni
közülük, hátha találunk számunkra szimpatikus
ötleteket, amelyekkel mi is hozzájárulhatunk a
koronavírus terjedésének megakadályozásához.
Ártani biztos nem ártanak, de lehet, hogy használnak!

Hazaérkezés szabályai
Amikor hazaértünk, a legjobb, ha a kabátot, cipőt az
ajtón kívül hagyjuk. Ha nem megoldható, vegyük le az
ajtóban és csak egy helyre pakoljuk le. Ugyanez
érvényes a táskákra, szatyrokra is. Elsőként irány a
fürdőszoba! Utcai ruházatot vegyük le és mehet a
szennyeskosárba. Szappanos kézmosás, arcmosás után

szinte védtelenül. Naponta fertőtlenítsük a bejárati ajtó
és a fürdőszoba-wc ajtó kilincseit, mossuk fel a bejárati
ajtó előtti területet, de azért nem kell agyonhipózni a
lakást. Csináljunk most egy nagytakarítást, utána már
csak fenn kell tartani a tisztaságot. Vannak, akik csak
reggel zuhanyoznak, de most célszerű ezen a szokáson
változtatni. Tegyük ezt hazaérkezés után, vagy
legkésőbb lefekvés előtt, hogy az egész nap összeszedett
kórokozókat ne vigyük éjszakára magunkkal az ágyba.
Napközben használjuk ki, hogy kertes házban lakunk, a
szabad időnket töltsük a teraszunkon, erkélyünkön,
végezzük el az elmaradt ház körüli teendőinket.

Ha kimozdulunk, tegyük ezt tervszerűen
Ha elmegyünk otthonról, viseljünk bármilyen
maszkot, vagy takarjuk el az arcunkat sállal. Mindegy,
hogy milyet, még a sima textil is jobb, mint a semmi.
Arra biztos, hogy jó lesz, hogy ﬁgyelmeztessen minket,
ne nyúlkáljunk a szemünkhöz, szánkhoz, orrunkhoz,
arcunkhoz. Tartsunk másoktól két méter távolságot, így
azért még beszélgetni is lehet az utcán. Amíg nincs
kijárási tilalom és süt a nap, nyugodtan mozogjunk,
sétáljunk olyan helyen, ahol mások nem járnak. Semmit
ne együnk az utcán, kocsiban is csak akkor, ha
fertőtlenítettük előtte a kezünket. A boltban legyen
bevásárló listánk, ne ténferegjünk erre-arra,
célirányosan szedjük össze, ami kell és a lehető
legrövidebb időt töltsük bent. Ne fogdossunk össze
semmit, amit megfogtunk azt lehetőleg vásároljuk is
meg! A pékárut fogjuk meg a zacskóval és egyből
húzzuk is rá, ne feledjük, a bevásárló kosár füle sem
biztos, hogy steril. Ha van nálunk kézfertőtlenítő,

vegyünk fel tiszta otthoni ruhát. Fújjuk le fertőtlenítővel
vagy töröljük át fertőtlenítőszeres szivaccsal a táska, a
szatyor fülét, a telefont és a slusszkulcsot is és csak utána
pakoljuk ki, amit vásároltunk. A csomagolt termékeket
is érdemes fertőtleníteni, ki tudja hányan fogdosták meg
előttünk a boltban! Ha behoztuk a lakásba, a cipőnk
talpát alaposan mossuk meg szappanos vízzel, vagy
fertőtlenítővel.

Otthoni takarítás, tisztálkodás
Legyen kizárólag otthon viselt ruhánk, cipőnk,
papucsunk, amelyekben sehová nem megyünk ki, még a
kis boltba, vagy a szomszédba sem! Soha ne feküdjünk
az ágyra utcai ruhában, legyen az ágyunk a legtisztább
„szent hely”, hiszen ebben töltjük el a legtöbb időt,

vásárlás közben is nyugodtan használjuk. A pénztárnál
az árut előbb pakoljuk be az otthonról hozott
szatyrunkba, kosarunkba és csak utána nyúljunk a
pénzhez. Ha lehet, inkább válasszuk a kártyás ﬁzetést,
hiszen április 15-től már 15.000 Ft értékhatárig
ﬁzethetünk PIN-kód beütése nélkül, csak a kártya
érintésével!

ülönszám
A mezőcsáti járásban az akut
légúti megbetegedéseket 0-24
óráig ellátni hivatott egység
kijelölése megtörtént a Bacsó
Béla út 10-12 sz. alatt lévő
Idősek Nappali Ellátójában,
melyet a legmegfelelőbb
helyszínnek találtak.
A pontos működéssel
kapcsolatos információk a
közeljövőben várhatók.

Vigyázzunk egymásra!
yitva tartás:
a gyógyszertárban 09.00 - 12.00 óra
között csak 65 év feletti személy
tartózkodhat,
a 65 évnél ﬁatalabbak
gyógyszereiket 09.00 előtt és 12.00
után, egészen 18.00 óráig
válthatják ki.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
betegek türelmét, melyet az elmúlt
hetekben tanusítottak irányunkba.
A Csáti Újság áprilisi számában
összegezzük az elmúlt időszak
eseményeit és fontosabb híreit.
Vigyázzunk egymásra!
A Mezőcsáti Primus Patika
munkatársai
A Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai és a Mezőcsát
Város Önkormányzatának dolgozói településünk közösségi terein, az orvosi rendelő, a közintézmények és a belváros kereskedelmi egységei előtt, valamint a járdán, padokon és a parkolók területén FERTŐTLENÍTŐ permetezést hajtanak végre a délutáni és
esti órákban!

ülönszám

HAMAROSAN elkészül
a lakosságnak szánt 6000 db szájmaszk...

Vigyázzunk egymásra,
védjük egymást,
ﬁgyeljünk egymásra!
Mezőcsát város lakosságának érdekében az újonnan megjelenő információkról is folyamatos
tájékoztatást nyújtunk a Mezőcsát Város Önkormányzatának facebook oldalán és honlapján,
valamint a Csáti Újságban és a szórólapok segítségével.

Csáti Újság
Mezőcsát Város havi lapja
2400 példányban jelenik meg havonta, illetve a www.mezocsat.hu oldalon is olvasható
Kiadja: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
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