Tisztelt Vaskútiak!

A 2020. március 17-i tájékoztatásunkban felhívtuk a figyelmet arra, hogy a
Kormány arra kéri a 70 éven felüli személyeket, hogy a lakóhelyüket vagy
tartózkodási helyüket ne hagyják el.
A szakemberek kifejezett kérése ellenére többen jelezték illetve
személyesen is tapasztaltam, hogy idős emberek sokszor indokolatlanul,
nem alapszükségleteik ellátása miatt is közterületen tartózkodnak pedig
alapvetően ők és a krónikus betegek a leginkább veszélyeztetettek a
koronavírus fertőzés súlyos következményei miatt.
Nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy az idős emberek és krónikus
betegek saját érdekükben családtagjaik rokonaik ismerőseik barátaik útján
rendezzék bevásárlásaikat, gyógyszer kiváltásaikat, egyéb halaszthatatlan
ügyeik intézését is.
- A központi kommunikációban hangoztatott idősek vonatkozásában
ellátandó önkormányzati segítő feladatokat továbbra is a KOLPING
Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat - Felső-Bácskai kisrégió
látja el. Ha a család, közeli hozzátartozó az idősek által felmerülő
igényeket nem tudja ellátni úgy azt az önkormányzathoz a
+36-79-472-088 telefonszámon lehet jelezni munkaidőben.
Amennyiben a koronavírus járvány által veszélyeztetett, 70 év feletti
időskorú vállalja, hogy lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét nem hagyja
el, bejelentését megteheti:
- Ügyfélkapun keresztül a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ linkre kattintva
elektronikus űrlap kitöltésével,
- a Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető űrlap kitöltésével
és annak benyújtásával,
- elektronikus levélben a hivatal.vaskut@gmail.com e-mail címen.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei
Kirendeltségének tájékoztatása alapján - a kialakult járványügyi helyzetre
tekintettel - a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
(RSZTOP) keretében a járvány megelőzése és az állampolgárok
egészségének védelme érdekében a csomag osztások bizonytalan ideig
felfüggesztésre kerülnek.
A mai nappal a legtöbb településhez hasonlóan a közterületi játszóterek
bezárásáról döntöttem. 2020. március 20-tól a vaskúti játszóterek nem
látogathatóak.

Kérek mindenkit, hogy ezen információkat juttassák el az érintettekhez
illetve segítsék megosztással a tájékoztatás minél szélesebb körű
hozzáférését.
A Bajai Szent Rókus Kórház tájékoztatatása alapján 2020. március 19-étől
(csütörtöktől) a kórházi ambulanciákon a járóbeteg ellátás keretében beteg
és orvos közvetlen kapcsolatra az alábbi esetekben kerülhet sor:
- akut esetben,
- onkológiai betegek ellátása esetében,
- valamint a már megkezdett egészségügyi ellátás lezárása, befejezése
esetében.
Minden kórházi szakambulanciával telefonos konzultáció biztosított
rendelési időben.
2020. március 19-étől a Központi laboratórium a Bőr-és Nemibeteg
Gondozó épületébe költözik, a vérvétel itt történik.
Vaskút, 2020. március 19.
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