
Csóka község rendkívüli helyzetek községi törzskara legutóbbi, 2020.03.17-i ülésén megvitatta a koronavírus okozta 
aktuális helyzetet és ezzel kapcsolatban a következő   

KÖZLEMÉNYT 

fogalmazta meg:   

Tisztelt Polgártársaink! 

Az egyre növekvő koronavírussal megferzőzött személyek (a hivatalos adatok szerint a legnagyobb mértékben fertőzött 
személyek a 65 évnél idősebb személyek) száma miatt a Szerb Kormány rendkívüli állapotot hirdetett meg az államunk 
telyes területére. 

Önkormányzati szinten a következő intézkedések foganatosíttatnak meg: 

- Minden 65 évnél idősebb személy, valamint a krónikus betegek a fertőzés veszélye elkerülése érdekében 
tartózkodjanak saját otthonaikban, 

- Azok a 65 évnél idősebb személyek akik nem tudják megoldani az alapélelmiszerek, gyógyszer és ivóvíz 
beszerzését közelebbi rokonok, illetve barátok segítségével, jelentsék azt a következő telefonszámokon: 0230-
471-010, minden munkanapon 7-15 óráig. 

Munkaidőn kívül hívják az ügyelet telefonszámát: 064/86-19-614. 

A helyi Közöségekben a következő telefonszámokon lehet jelenteni igényeiket: 

Szanád HK                                               064/10-33-911 
Tiszaszentmiklós HK                               060/13-03-305 
Hódegyháza HK                                       069/12-15-733 
Padé HK                                                   065/86-19-619 
Feketetó és Kanizsamonostor HK         064/80-31-169 
Egyházaskér HK                                      064/94-87-309 

- Csóka község rendkívüli helyzetek községi törzskara meghozta határozatát a mobil csapatok létrehozásáról, 
amelyek tagjai segitséget nyújtanak Önöknek a házi ellátásban és egészségük megörzésében. 

- A mobil csapatok megbízott tagjai házhoz szállítják a megrendelt árút, azután a polgárok a számla 
szerinti tétel alapján kifizetik a kiszállított árú értékét. Felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy a 
visszaélések elkerülése érdekében  figyelmessen ellenenőrizzék le a mobil csapatok tagjait, akik a Csóka 
község rendkívüli helyzetek községi törzskara által kibocsájtott megjelölést viselik, így nem kell előre 
fizetniük ismeretlen személyeknek. Az igazolvánnyal rendelkező mobil csapatok tagjai, akik az Önök 
lakcímére érkeznek elvégeznek minden szükséges óvintézkedést az Önök egészségének megörzése 
érdekében. 

- Azok a személyek akiknek szükségük van segítségre a külömböző beszerzések terén, telefonon értesítsék 2-3 
napra vonatkozó szükségleteiket, amelyet a mobil csapat számbavételez a beszerzés érdekében, majd 
kiszállítja a polgár lakcímére. 

- Minden 65 évnél idősebb személy akik a Népkonyha szolgálattását veszik igénybe a mobil csapat elvégzi az 
étel kiszállítását ezen személyek lakcímére. 

- Felhívjuk a polgárok figyelmét, az általános higiéniai feltételek fokozott mértékű betartására.A tünetek 
megjelenése esetén ( ilyenek a  38 fok feletti láz, köhögés, nehézkes légzés), a polgároknak 
telefonon kell jelentkezniük választott orvosuknál, ill. a sürgősségi szolgálat munkatársainál, 
akiket tájékoztatniuk kell a tünetekről, melyeket magukon észleltek és meg kell várniuk az ő 
iránymutatásukat a további teendőkre vonatkozóan, ill. az otthonukban történő vizsgálatot. 

Az ügyeletes orvos elérhető a következő telefonszámokon: 

- A csókai Egészségház telefonszáma: 0230/471-066 



- A sürgösségi szolgálat telefonszáma: 194   

Azt tanácsoljuk polgártársainknak, hogy a legközelebbi hozzátartozóikat, akik külföldről érkeznek haza tájékoztassák a 
hatályban levő járványügyi elkülönítési intézkedésrkről, éspedig, hogy 28 napos elkülönítés vár azokra akik 
Olaszországból és Spanyolországból érkeznek haza, valamint 14 nap amennyiben más ország területéről érkeznek. Az 
elkülönítést megszegőkre 3 év börtönbüntetés róható ki. Az Egészségügyi Minisztérium állandó telefonvonalat létesített : 
064/89-45-235 azok számára akik fertőzött területekről érkeznek hazánkba, amelyen értesítést kaphatnak minden 
szükséges információról.  

Községünkben a más országokból hazatérő polgárok kötelesek jelentkezni  a nagykikindai Közegészségügyi Intézet 
következő telefonszámán: 062/88 33 877 , 8 és 22 óra között. Ugyanakkkor azt tanácsoljuk a polgároknak, 
hogy értesítsék rokonaikat, barátaikat, hogy maradjanak külföldön, mert amennyiben hazautaznak 14 és 28 
napos elkülönítés vár rájuk. 

Csóka község  rendkívüli helyzetek községi törzskara megtesz mindent intézkedést annak érdekében, hogy az 
Önkormányzat egész területére biztosítson fertőtlenítőszereket. 

   

Csóka község  rendkívüli helyzetek községi törzskarának elnöke 

                                                                          Stana Đember, s.k. 

 


