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RENDKÍVÜLI KIADÁS
Tisztelt Balatonföldváriak, Balatonföldváron tartózkodók!

ban. Minden szervezettõl, intézménytõl,
közösségtõl, valamint magánszemélytõl
ugyanezt kérem.
Kérek mindenkit, ebben a nehéz helyzetben összefogva, magunkért és egymásért
fokozott felelõsséget tanúsítva, közösen
tegyünk azért, hogy a lehetõségekhez
mérten városunkban a legnagyobb biztonságban vészeljük át a következõ idõszakot.
Az eddigieknél is jobban figyeljük, óvjuk
az idõsebb családtagjaink biztonságát és
fokozottan kérek mindenkit, hogy aki teheti
MARADJON OTTHON!
Holovits Huba polgármester

Magyarország Kormánya 2020.03.11.-én
rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet
rendelt el. 2020.03.13.-án Miniszterelnök
úr bejelentette az iskolák bezárását. Önkormányzatunk kezdetektõl fogva az Operatív Törzs, valamint a Kormány által
megfogalmazott irányelveket követi a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatw w w. f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r. h u
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BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KORONAVÍRUS
JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS EDDIGI INTÉZKEDÉSEI:
A katasztrófavédelemrõl szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben - a települési önkormányzat képviselõ-testületének feladat és hatáskörét a
polgármester gyakorolja.
A Polgármester a képviselõ-testületet, a PGB és Humán Bizottság tagjait, továbbá a nem
képviselõ alpolgármestert a döntés meghozatala elõtti napon - véleményezési lehetõséget
biztosítva - a tervezett döntés tartalmáról tájékoztatni fogja, véleményüket a döntéshozás során figyelembe veszi.
A Mesevár ÓVODA határozatlan ideig zárva tart. Az intézményben ügyeletet biztosítunk
minden nap 8.00 órától 12.00 óráig.
KÖZÖSSÉGI HÁZ határozatlan idõre bezárt.
TOURINFORM IRODA határozatlan idõre zárva tart. E-mailben illetve telefonon azonban
van lehetõség a kapcsolattartásra.
E-mail: info@balatonfoldvar.info.hu Telefon:20-435-4988
Az EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA által szervezett mozgásprogramok minden településen elmaradnak.
Az elrendelt vészhelyzetre tekintettel a Hajózástörténeti Látogatóközpont a KILÁTÓ nem
fogad látogatókat, bezárt.
A város területén található gyermek JÁTSZÓTEREKET határozatlan idõre az önkormányzat lezárta.
VÁROSI KONYHA továbbra is ellátja az étkeztetést, a veszélyhelyzetre tekintettel hétvégén
is üzemel. A konyhára éthordót bevinni szigorúan tilos, az ebéd kizárólag a konyha által biztosított dobozokban vehetõ át és vihetõ el.
Az önkormányzat ebédet biztosít kiszállítva 650.-Ft/fõ áron aVárosi Konyha közremûködésével
Minden 65 éven felüli balatonföldvári állandó lakcímmel rendelkezõ lakos részére, aki vállalja,
hogy otthon marad.
Aki él a felkínált lehetõséggel, a 84/540-046 telefonszámon jelezze igényét.

Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN a személyes ügyfélfogadás szünetel. A 84/540-330 telefonszámon, illetve a pgmh@balatonfoldvar.hu e-mail címen folyamatosan elérhetõséget
biztosítunk.
A Városháza épületében mûködõ Kormányablakban és Okmányirodában kizárólag csak idõpont foglalással történik az ügyfélfogadás. Tel: 84/795-058
Az április elejére meghirdetett lomtalanítást elhalasztjuk, egy késõbbi idõpontban tervezzük
megszervezését.
A szociális gondozók a továbbiakban is látogatják a házi segítségnyújtást igénybe vevõ idõseket, valamint a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevõt riasztás esetén. A fent
említetteken túl a szolgáltatások iránti igénybevételi szándékot telefonon (84/362-545) vagy
elektronikus úton (email: szgysz@bfterseg.hu) lehet benyújtani.
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Az önkormányzati intézmények dolgozóit munkafelvételkor testhõmérséklet méréssel ellenõrzik.
Valamennyi önkormányzati intézménybe csak és kizárólag kézfertõtlenítés után lehet belépni.
Valamennyi önkormányzati dolgozó részére védõmaszk kerül kiosztásra a következõ napokban.
A városi sportegyesület kezelésében lévõ létesítmények szintén zárva tartanak.
Önkéntes felajánlásokat a város által létrehozott facebook csoportban a

Koronavírus- Segítsünk egymásnak!- Balatonföldvár tehetik meg, illetve ott tájékozódhatnak az önkéntes segítségrõl.
A hírlevél szerkesztõségének
elérhetõsége: Balatonföldvár Város
Önkormányzata 8623 Balatonföldvár,
Petõfi S. u. 1.
Felelõs: Futó Zsófia sajtóreferens
Telefon: 84/540-330, fax: 84/ 540-332,
E-mail:pgmh@balatonfoldvar.hu
Észrevételek, kérdések leadhatók a
hivatal titkárságán.
Készült Balatonföldváron a Quick Press
Nyomdában 1300 példányban.
Szedés és nyomda: Bogdán Zoltán
Balatonföldvár, Erzsébet u. 40.
Tel/fax: 06 84/340-022
E-mail:nyomda@supraktv.hu
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Az intézkedésekrõl az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a város
honlapján(balatonfoldvar.hu) hivatalos facebook oldalán (Balatonföldvár Város) és
a Földvár televízión keresztül.

