
Lakossági tájékoztató – Koronavírus 
 Tisztelt sápi lakosok! 

2020. március 16-án délelőtt a koronavírus elleni védekezés kapcsán megjelent legfrissebb jogszabályokkal 

összhangban, az intézményvezetőkkel és a feladatellátásban közreműködőkkel egyeztetve összehívtam Sáp 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését, ahol az alábbi döntések születtek: 

 

Polgármesteri Hivatal 

 

A Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal Sápi Kirendeltségében 2020. március 17-től (kedd) személyes 

ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Kizárólag a halaszthatatlan, más módon nem intézhető (pl. 

anyakönyvi események) ügyekben lesz személyes ügyfélfogadás, egyéb ügyekben telefonos és elektronikus 

ügyintézésre van lehetőség. 

Kérjük, hogy lehetőség szerint a személyes ügyintézést megelőzően is egyeztessenek időpontot 

telefonon:(06-54/707-060). 

Elérhetőségek: 

Karacs Imre polgármester: 06-54/707-060, 06-20/365-60-68 

Tóth Jánosné aljegyző: 06-54/707-060, 06-20/333-39-15 

 

Bojtor Imre Művelődési Ház és könyvtár 
2020. 03. 17-től a nyitvatartása visszavonásig szünetel. 

 

Sápi Óvoda  
Az Intézményben az ellátás 2020. március 17.(kedd) napjától határozatlan ideig szünetel. Minimális 

létszámú csoportokban lesz biztosítva a gyermekmegőrzés azok számára, akik nem tudják megoldani a 

gyermek(ek) otthoni felügyeletét. Megkérjük a szülőket, hogy csak azok vegyék igénybe a lehetőséget, ahol 

mindkét szülő dolgozik, és a gyermek felügyeletét csak 60 éven felüli hozzátartozó segítségével tudnák 

megoldani. Az erre vonatkozó előzetes igényfelmérés céljából kérjük a szülőket, hogy mielőbb vegyék fel a 

kapcsolatot az óvónőkkel. 

Az óvodába érkező gyermekeket a bejárati ajtótól az óvodapedagógusok, illetve gondozónők fogják 

bekísérni, az óvoda épületébe a szülők nem léphetnek be. A gyermekmegőrzésre kizárólag egészséges 

gyermek esetében van lehetőség! 

Az óvoda határozatlan idejű zárva tartása alatt biztosítani kívánjuk a gyermekétkeztetést (saját fertőtlenített 

ételhordóban elvitel) azoknak, akik igénylik. Az ételhordót minden reggel 8.30 óráig az óvoda konyha 

előterébe beadni szíveskedjenek a fertőtlenítés miatt! Aki ezen időpontig nem adja le az ételhordót, számára 

nem tudunk ebédet biztosítani! 

További tájékoztatással Véghné Balogh Éva intézményvezető tud szolgálni a 06-20/333-72-28-as 

mobiltelefonszámon. 

 

 TÁMASZ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT  

Az intézményben a nappali ellátás (idősek klubja) 2020. március 17. napjától határozatlan ideig szünetel. A 

szociális étkeztetés a továbbiakban kizárólag kiszállítással történik. A házi segítségnyújtást a gondozottak 

változatlanul igénybe vehetik. 

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál elsődlegesen elektronikus, illetve telefonos ügyintézésre van 

lehetőség. 

További tájékoztatást Kun Annamária sápi telephely vezetője a 06-30/397-90-85 telefonszámon tud adni. 

 

Ökrös István tagiskola 
2020 március 16. (hétfő) napjától határozatlan időre, a tanulók nem látogathatják az intézményt, tantermen 

kívüli digitális munkarend lép életbe. Az eljárásrenddel kapcsolatban további tájékoztatást az intézmény 

vezetője ad az alábbi elérhetőségen: Kovácsné Futó Dorina: 06-70/328-27-03, Szilágyiné Biró Éva: 06-

120/330-55-29. 

 



 

ÉTKEZTETÉS 

A kormányzati intézkedés értelmében a gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól 

függetlenül önkormányzati feladat, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési 

épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges legoptimálisabb 

módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét. 2020. 03. 16.-án minden étkezést igénylő általános iskolai 

tanuló tiszta és fertőtlenített saját ételhordóban 12 óra és 13 óra között átveheti az ebédet az óvoda konyha 

bejáratánál, az épületben tartózkodni tilos! Az általános iskola határozatlan idejű zárva tartása alatt 

biztosítani kívánjuk a gyermekétkeztetést (saját fertőtlenített ételhordóban elvitel) azoknak az általános 

iskolás korú gyermekeknek, akik hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek és rendelkeznek 

gyermekvédelmi kedvezménnyel a jogszabályban (Gyvt. 21./C§. és 328/2011 (XII.29.) kormányrendelet 

13.§-13/B§) foglaltak szerint. 

Kérjük, hogy 2020. március 16-án (hétfő) 14.00 óráig szíveskedjenek nyilatkozatukat eljuttatni az érintettek 

az intézményekbe, melyben jelzik, hogy kérik-e gyermekük részére az ingyenes étkeztetést! Aki a 

nyilatkozatot a megadott határidőig nem adja le, úgy tekintjük, hogy nem veszi igénybe az étkeztetést. 

Nyilatkozatukat személyesen az élelmezésvezetőnél adhatják le. Továbbá tájékoztatjuk az étkeztetést 

igénybe vevőket, hogy abban az esetben, ha a nyilatkozat ellenére nem viszik el az ételt, akkor a következő 

naptól nem biztosítjuk az ellátást. Minden étkeztetést igénybe vevő figyelmét felhívjuk, hogy az ételhordót 

minden reggel 8.30 óráig az óvoda konyha előterébe beadni szíveskedjenek a fertőtlenítés miatt! Aki ezen 

időpontig nem adja le az ételhordót, számára nem tudunk ebédet biztosítani! Tájékoztatjuk a Tisztelt Vendég 

ebéd elhordókat, hogy a lehetőséget továbbra is biztosítjuk a fenti feltételek szerint. 

További felvilágosítás kérhető Mosolygó Imréné élelmezésvezetőnél a 06-20/345-30-13-as telefonszámon. 

Háziorvosi szolgálat 

Megkérjük a Tisztelt betegeket, hogy a rendelő várójában 1 személy, a rendelő előterében 1 személy 

tartózkodjon, a várakozásra szabad térben, egymástól legalább 1 m-es távolságot tartva kerüljön sor. 

A recept felírások telefonos bejelentést követően történhetnek, ezért nem kell a sorban állás. 

Telefonos elérhetőség: 06-54/707-054, további felvilágosítást nyújt Horváth Erika ápolónő 06-70/360-38-

29-es, Berde Mártonné védőnő a 06-70/326-69-16-os telefonszámon.  

Fontos, hiteles információk a koronavírus fertőzés elleni védekezés témakörben: https://koronavirus.gov.hu/ 

Tisztelettel megkérjük a szülőket, hogy a helyzetnek megfelelően vegyék komolyan a rájuk bízott 

feladatokat, felelősségteljesen segítsék gyermekeiket (digitális oktatás), ne engedjék az utcán tartózkodni, az 

iskola sportudvarán, sportpályán tartózkodni tilos!  

A jelenlegi és a közelmúlt döntéseinek meghozatalánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a koronavírus 

járvány megelőzése során maximális óvintézkedések kerüljenek meghatározásra a minimális humán 

érintkezés elérése céljából, a terjedés megakadályozásának, lassításának egyik leghatékonyabb módjaként. 

Kérek minden lakostársamat, hogy nyugalmát megőrizve, egymást támogatva és mindenkire odafigyelve, 

jogkövető magatartást tanúsítva fogadja a folyamatosan megjelenő rendelkezéseket! 

 

Sáp, 2020. március 16. 

                                                                              Karacs Imre sk. 

                                                                                  polgármester 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkoronavirus.gov.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR25AOGErqPb5bEjrV5NKknXAk4afGhi6tIbiO_b08_Hehrg6JRJQQbZeF8&h=AT1wasuA37nEXbc0bTnTZxQFkPQrk0-9Q0zuEZ1UpwtWtdzLHW74unc55OfeC4XpDn6JQLGFA9kCoqq_d80_XsfZ3HIgGQs6pXDb_0wZ_k1HF-TWqLWvrCeTJsbun4qCa8nuyYceCyvZlhE5w_in6bJ87P8ihcY0WzUh-FSuiLAo9LNXM-N22KyJ5PduY3Pr3aAq6vjykkP8AgkgLc6pmbL4_XVfnsstCzQy2aXfAaOCIt52jQgph-87e6P3RUc0hsHVeKfUcW73XiW7oRGbonK6LubKRJ1gAQh7LlrSNR506TbG7pMCjMs55iM8TnhCRjNZdIzblF5jqT6ijI5AQo4d2CIyRdMybMaBscyatjhLMm937w59WKIJrmiYLSX4SYt0mmeLYCKptGJt15N5ALHBL5It4rTv7KassCDNRAooZR7etC2MMqF036AKQUhUiR-OJrehgcWbqFcmOfj91r2xpJqsVVDPvlCdJLSpZLcElG-FmB7RCsiGz_jD8bQNoWEgy8OdJUhR6Jgg15h7YuDyihf4mbGFx_LIQKz_RcbRIedHVNBSUyoDhKBOiEn4RZg0EHKYX7YShPmn6FAfdCotXHsD2BFp17RRt7tjE2ZTY_YGwGpwJ0_68RGE0BKq0u5QBxDxUrkdWKrT

