
Sajókeresztúr község Önkormányzata 

 

Tisztelt Idős Polgárunk! 

 

A koronavírus járvány élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzésére tett intézkedés alapján idős polgárainkhoz az alábbi felhívással 

fordulunk:  

Amit tudnunk kell: 

A  virus terjed kézfogással, puszival, ölelkezéssel, koszos kézzel megfogott tárgyakkal, 

cseppfertőzéssel (tüsszentés, köhögés..) 

Még nincs védőoltás a virus ellen, ezért a terjedését azzal lehet lassítani, hogy az emberek az 

egymással való találkozást minimalizálják.  

Nagyon fontos a személyi higiénia megtartása. A legjobb lenne a fertőtlenítővel történő alapos 

kézmosás, de ennek hiányában a legalább 30 mp, szappanos, melegvizes, alapos kézmosással is 

csökkenthető a fertőzés veszélye.  

Akikre nagyon kell vigyáznunk:  

A legnagyobb veszélyben a 70 év fölötti idős emberek és a krónikus betegségben szenvedők vannak! 

Nagyon fontos, hogy a  virus lecsengéséig maradjanak otthon, legszükségesebb esetben hagyják el 

otthonukat! 

Önkormányzatunk segíteni szeretné az otthon maradt idős, rászorult idős társait, hogy az előttünk  

álló nehéz időszakot   mind könnyebben tudják  átvészelni. 

Időseinknek biztosítjuk a szociális étkezést, a házi gondozószolgálat működését, de számítunk a 

településen élő közeli hozzátartozók segítségére is.  

Most elsősorban  azon idős polgárainkhoz szólunk, akiknek  nincs településünkön olyan közeli 

hozzátartozója, aki segítséget tudna a mindennapi életvitelhez nyújtani.   

 

Kérjük ezen idős  lakosainkat , telefonon jelezzék az önkormányzati hivatalba, ha nehézséget okoz a 

napi bevásárlás megoldása, csekkek feladása, életmentő, rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltása,  

a meleg étel biztosítása.  

Kérjük  időseinket, ha segítségünket szeretnék igénybe venni, azt előre jelezni szíveskedjenek az 527-

280 telefonszámon, vagy az info@sajokeresztur.hu e-mail címen. 

Már most tájékoztatjuk, hogy az önkormányzat  gyógyszerek kiváltására un. gyűjtőjáratot indít 2020. 

március  23.  (hétfő) napjától.  A gyógyszeres gyűjtőjárat  igénybevételére minden héten hétfői nap 

10.00 óráig   nyílik lehetőség.  

Kérjük, amennyiben életmentő, rendszeresen szedett gyógyszerének kiváltására igénybe kívánja e 

járatot venni, azt hétfő 10.00 óráig legyen szíves az 527-280 telefonszámon bejelenteni. A járat 12 

óráig a receptért az Ön  otthonába elmegy. A receptek Miskolc-i Gyógyszertárba kerülnek leadásra, 

akik névre szólóan elkészítik és csütörtökön adják át a gyógyszereket az  önkormányzat dolgozójának. 
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Ezt követően fogjuk csütörtökön  a kiváltott gyógyszereket az Ön otthonába szállítani. Szükséges, 

hogy Ön a gyógyszer árát a receptekkel együtt  adja át munkatársunknak, aki  az átvett összegről 

átvételi elismervényt állít ki az Ön számára, majd csütörtökön a gyógyszerek átadásával megtörténik 

az elszámolás is.  

 

A  rendszeresen szedett, életmentő gyógyszerek  kiváltását   elsősorban azon 70. életévet betöltött 

polgárunk esetében tudjuk biztosítani, akinek településünkön nincs közeli hozzátartozója. 

Másodsorban pedig  azon időseinknek, akik a 70. életévet betöltötték. Kapacitás hiányában sajnos 

egyéb korosztály tekintetében ilyen igényt nem tudunk kielégíteni.  

 

 

Tisztelt Lakosunk!  

Annak érdekében, hogy az önkormányzat  folyamatosan tudjon   kapcsolatot tartani  idős polgárával,  

szükséges, hogy a 70 . életévét betöltött és családjuktól távol élő  polgáraink  mielőbb adják meg 

telefonszámukat, mely bejelentést az  527-280 telefonszámon vagy az info@sajokeresztur.hu e-

mail címen várunk.  

 

Sajókeresztúr, 2020. március 18. 

 

Sajókeresztúr község Önkormányzat képviselő-testülete nevében:  

 

Kollár Miklós polgármester  
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