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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Változások a mindennapokban a rendkívüli
kormányzati intézkedések nyomán
Mint má r bizonyá ra minden kedves olvasó nk é rtesü lt ró la a koronavıŕus (COVID-19) terjedé se miatt rendkı-́
vü li jogrendet kihirdetett, illetve veszé lyhelyzet elrendelé sé rő l dö ntö tt a kormá ny. A dö nté snek termé szetesen vannak bordá nyi vonatkozá sai is. A legfontosabb, hogy a 100 fő né l nagyobb belté ri, 500 fő né l nagyobb
kü lté ri rendezvé nyeket betiltottá k.
A Kormá ny inté zkedett az iskolá k hatá rozatlan idejű bezá rá sá ró l. A bordá nyi iskola bezá rá sa miatt má rcius
16-tó l a gyermekétkeztetésben is vá ltoztatá sok tö rté nnek. Hé tfő tő l ö nkormá nyzatunk – mint a kö zé tkezteté sé rt felelő s – csak ebé det, é s csak elvitelre tud biztosıt́ani a diá kok szá má ra. A szü lő k vagy a gyerekek az
é telt é telhordó ban 11-13 ó ra kö zö tt az é tterem oldalbejá ratá ná l vehetik á t. Ha le kıv́á njá k mondani az é tkezé st, azt minden megelő ző nap 10 ó rá ig a kö vetkező telefonszá mon tehetik meg: (30) 625 5542.
Az óvoda és bölcsőde hé tfő tő l a gyermekek nagyará nyú tá volmaradá sa miatt zá rva lesz. A hiá nyzá s termé szetesen
(mivel minden szü lő tő l elő zetes jelzé s
é rkezett) a rendkıv́ü li helyzetre való tekintettel igazoltnak szá mıt́. Az ó vodai,
bö lcső dei ellá tá ssal kapcsolatos minden ü gyben az ovoda@bordany.hu email cım
́ en, vagy a (30) 974 0291-es telefonszá mon vá rjá k jelzé sü ket.
A gyermekek betegsé ge eseté n ké rjü k a
szü lő ket, hogy konzultá ljanak gyermekorvosukkal a rendelő á ltal kiadott tá jé koztató szerint. Ha a csalá d krıźishelyzetbe kerü l, szeretné k igé nybe venni é tkezteté st, vagy szociá lis tá mogatá st ké rjü k azt a polgá rmesteri hivatal megadott elé rhető sé geinek valamelyiké n
jelezzé k.
A Polgármesteri Hivatal má rcius 19tő l folyamatosan ü gyeleti rendszerben
vigyázz magadra | vigyázzunk egymásra
mű kö dik, ezé rt arra ké rjü k a lakossá got,
hogy ré szesıt́sé k elő nyben az elektronikus kapcsolattartá st, ugyanis az é pü letbe csak elő zetes bejelentkezé st kö vető en tudnak bejutni. Ugyeket inté zni telefonon, e-mailen vagy elektronikus ú ton; ü gyfé lkapun cé gkapun keresztü l lehetsé ges. Javasoljuk beadvá nyaik sorá n haszná ljá k E- Onkormá nyzat portá l, (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) illetve az E-papıŕ (https://epapir.gov.hu/) felü leteket. Ha valakinek mé gis szemé lyesen kell iratokat á tvennie, a polgá rmesteri hivatalban elő re egyeztetett idő pontban van erre lehető sé ge, „egyablakos” rendszerben. A kü ldemé nyeket a Hivatal gazdá lkodó szervezetek
ré szé re elektronikus formá ban, a magá nszemé lyek ré szé re postai ú ton kü ldi meg.
Magá nszemé lyek eseté ben is lehető sé g nyıĺik arra, hogy Hivatal a kü ldemé nyeket ne postá n, hanem igazolható mó don elektronikus ú ton kü ldje meg. Ezt azonban a Hivatal csak abban az esetben teheti meg, amennyiben
a magá nszemé ly ezt ké ri. Bordá ny telepü lé sen az elektronikus ü gyinté zé st ké rő ü gyfé l kommuná lis adó kedvezmé nyt is igé nybe vehet. Igy ezen szolgá ltatá s igé nybevé tele nemcsak, hogy ké nyelmes é s biztonsá gos,
pé nzt is spó rolhatunk vele. Az elektronikus ü gyinté zé s ké relmezé se é s a kommuná lis adó kedvezmé ny igé nybevé telé rő l bő vebben a bordany.com oldalon a Dokumentumok kö zt olvashatnak! Az ö nkormá nyzatunkná l

MARADJ OTTHON

bevezetett e-ü gyinté zé s lehető sé geirő l pedig bő vebben a
bordany.com/index.php/e-ugyintezes/ oldalon olvashatnak!
A Polgá rmesteri Hivatal kommuniká ció s é s adathá ló zatá t a
rendkıv́ü li helyzetre való tekintettel ú gy alakıt́ottuk á t, hogy
munkatá rsaink a napi szü ksé ges adminisztrá ció s feladatokat
tá vmunka kereté ben is el tudjá k lá tni. Az egyszerű sıt́ett adminisztrá ció s kö rnyezetben kollé gá ink felké szü ltek arra, hogy egy
adott ü gyet vagy telefonon vagy elektronikusan oldjanak
meg, ı́gy Onnek az
esetek nagy tö bbsé gé ben nem kell kimozdulnia biztonsá gos otthoná bó l aká r
egy ké relem benyú jtá sa miatt sem.
Ha On e-mailben szeretné megkeresni hivatalunkat azt a kö vetkező e-mail cım
́ en teheti meg: bordany@bordany.hu. Elektronikus levelé t az adott terü leté rt felelő s kollé gá nknak tová bbıt́juk,
aki az ü gyinté zé s folyamá n az On á ltal megadott elé rhető sé gek
valamelyiké n keresi meg Ont.
Amennyiben On ú gy dö nt, hogy ü gyé t telefonon inté zi, ehhez az
588-510-es telefonszá mot kell tá rcsá znia. Ugyeletes munkatá rsunk segıt́ abban, hogy az adott ü gymenet miné l gyorsabban
megvaló sulhasson. Ha szü ksé ges, akkor szakü gyinté ző nk valamelyike visszahıv́ja Ont, illetve amennyiben elkerü lhetetlen a
szemé lyes egyezteté s, termé szetesen a talá lkozó idő pontjá t is
leegyeztethetik.
Figyelem! Ha bá rkinek szociá lis tá mogatá sra van szü ksé ge azt is
az 588-510-es telefonszá mon jelezheti. Ké relmé rő l feljegyzé s
ké szü l, tehá t azt nem kell szemé lyesen alá ıŕnia. Ha szü ksé ges
kollé gá nk a kö ltsé gcsö kkenté s é rdeké ben visszahıv́já k Ont! A
megıt́é lt szociá lis tá mogatá sokat pedig a postá s viszi majd ki az
é rintetteknek.
A Faluház nyitva tartá sa hé tfő tő l szü netel, az ott tervezett, vagy
elő re meghirdetett programok ké ső bbi idő pontban kerü lnek
megrendezé sre. A kö nyvtá ri kö lcsö nzé si hatá ridő k automatikusan meghosszabbıt́á sra kerü ltek.
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ hatá rozatlan
ideig ugyancsak zá rva tart, a gondozottak ellá tá sa azonban
folyamatosan zajlik. A nappali ellá tá sban ré sztvevő k otthonkö zeli ellá tá sban ré szesü lnek, ami azt jelenti, hogy az é tkezé st csak
há zhozszá llıt́á ssal tudjá k igé nybe venni, a napi ü gyek inté zé sé ben (pé ldá ul gyó gyszerkivá ltá s, bevá sá rlá s) pedig a gondozó k
segıt́sé gé t vehetik igé nybe. Ilyen igé nyü ket az 588-090-es telefonszá mon egyeztethetik kollé gá inkkal. Ugyancsak itt jelezhetik
segıt́sé gké ré sü ket a folyamatos otthonmaradá st vá lasztó 70 é vné l idő sebbek is, akik nem szá mıt́hatnak hozzá tartozó ik tá mogatá sá ra.
Tová bbi fontos informá ció k: Betegsé g, kimondottan a koronavı-́
rus fertő zé s gyanú ja eseté n azonnal é s kizá ró lag telefonon konzultá janak há zi vagy gyermekorvosukkal.
Ha a szomszé dsá gban idő sek, egyedü l é lő k laknak é s ú gy lá tjá k
segıt́sé gre van szü ksé gü k, jelezzé k azt a polgá rmesteri hivatal
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kö zponti elé rhető sé gein, hogy munkatá rsaink inté zkedni tudjanak.
Az idő sek, szü lő k, nagyszü lő k egé szsé gé nek vé delme é rdeké ben fontos, hogy
amennyiben meg tudjá k oldani, az otthon maradt gyermekekre ne a nagyszü lő k vigyá zzanak.
Ha nem szü ksé ges azonnal ü gyet inté zni, halasszuk azt el egy ké ső bbi idő pontra, vagy pró bá ljuk azt elektronikusan
megoldani, aká r telefonos segıt́sé get is
igé nybe vé ve.
Fontos, hogy vá ltoztatva a napi rutinokon mé g inká bb erő sıt́sü k meg egé szsé gtudatunkat. Együ nk mé g tö bb egé szsé ges, vitamindú s é telt, mossunk a
megszokottná l tö bbszö r kezet, ne á lljunk tú l kö zel egymá shoz vá sá rlá sok
vagy ü gyinté zé sek sorá n. Ahol csak lehet elektronikusan vagy telefonon inté zzü k ü gyeinket a papıŕ alapú helyett.
Fizessü nk mindig é rintő s bankká rtyá val, kerü ljü k a ké szpé nz haszná latá t az
ü zletekben, gyó gyszertá rban.
Legyü nk tü relmesek egymá ssal, é s
fogadjuk el azt, ha valaki ó vatosabb, é s
nem szeretne pé ldá ul kezet fogni. Ha
nem muszá j, most ne utazzunk, ne menjü nk nagyobb kö zö ssé gbe. A leglé nyegesebb, hogy megő rizzü k hidegvé rü nket, legyü nk egymá ssal tová bbra is ugyanolyan kedvesek é s elfogadó ak mint
eddig is voltunk!
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata
figyelembe vé ve a Kormá ny inté zkedé seit mindent megtesz annak é rdeké ben,
hogy vé dve kö zö ssé gü nk é rdekeit é s
egé szsé gé t minimalizá lja a kocká zatokat. Folyamatosan kö vessé k nyomon
telepü lé sü nk informá ció s csatorná it!

Bezárt a sportcsarnok
és a helyi piac
Má rcius 16-tó l hatá rozatlan idő re bezá rta kapuit a Bordá nyi Sportcsarnok is.
Az inté zmé nyben mű kö dő valamennyi
sport szolgá ltatá st szü neteltetik. Ebbe
beletartoznak az egyé ni é s csoportos
foglalkozá sok, a civil szervezetek, helyi
kö zö ssé gek é s bará ti csoportok á ltal
szervezett edzé sek, programok is.
Egyú ttal felfü ggeszté sre kerü lt a helyi
piac mű kö dé se is hatá rozatlan idő re.
A cé l, hogy ezzel is hozzá já ruljunk a
já rvá ny terjedé sé nek mé rsé klé sé hez.

Felhívás a hetvenedik életévet Tájékoztatás a szórakozóbetöltött bordányi személyek és vendéglátó egységeket
részére
valamint a boltokat érintő
A Kormá ny a 46/2020.(III.16.) szá mú rendeleté ben arra
korlátozásokról
ké ri a 70. é leté vü ket betö ltö tt szemé lyeket, hogy lakó helyü ket vagy tartó zkodá si helyü ket ne hagyjá k el!
Idő seink vé delme é rdeké ben ké rjü k, hogy azok a 70. é leté vet betö ltö tt bordá nyi lakosok, akiknek csalá djuk
vagy kö rnyezetü k nem tud a hé tkö znapokban segıt́sé get nyú jtani (pl.: é tkezteté s, bevá sá rlá s, gyó gyszer
felıŕatá s é s kivá ltá s, ivó vıź szá llıt́á s, gá zpalackcsere,
postai ü gyinté zé s, vagy má s jellegű segıt́sé gnyú jtá s),
jelezzé k azt az alá bbi elé rhető sé gek valamelyiké n,
hogy segıt́hessü nk!
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata:
Telefon: 62/588-510; e-mail: bordany@bordany.hu
Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont
Telefon: 62/588-090; e-mail: iszek@bordany.hu
Ké rjü k tová bbá a lakossá got, hogy akinek tudomá sa
van olyan szemé lyrő l, akinek segıt́sé gre lenne szü ksé ge, jelezze azt elé rhető sé geink bá rmelyiké n!

Nem üzemel a bordányi
hulladékudvar sem

2020. má rcius 17. napjá n lé pett hatá lyba az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
szó ló 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet, amely a
szolgá ltató egysé gekre az alá bbi szabá lyokat hatá rozza meg:
1. Vendé glá tó ü zletben 15:00 ó ra utá n 06:00 ó rá ig
az ott foglalkoztatottak kivé telé vel tilos tartó zkodni. Ez aló l mentessé get jelent az é lelmiszer elvitelre
tö rté nő megrendelé se é s á tvé tele, annak megfizeté se idő tartamá ra.
2. A rendszeres zené s, tá ncos rendezvé nyek helyszı́né n tartó zkodni tilos. Rendezvé ny helyszı́né n
tartó zkodni tilos. (Nem minő sü l rendezvé nynek a
vallá si kö zö ssé g szertartá sa, tová bbá a polgá ri há zassá gkö té s é s a temeté s. Sportrendezvé ny né ző k
né lkü l zá rt kö rü lmé nyek kö zö tt tartható meg.
3. Tilos a lá togatá sa az elő adó mű vé szet valamennyi á gá nak fellé pé se cé ljá bó l megtartott esemé nynek, az ott foglalkoztatottak kivé telé vel.
4. Az é lelmiszert, az illatszert, a drogé riai termé keket, a há ztartá si tisztıt́ó szert, a vegyi á rut é s a
higié niai papıŕtermé keket á rusıt́ó ü zlet, tová bbá a
gyó gyszertá r, a gyó gyá szati segé deszkö zt forgalmazó ü zlet, az ü zemanyag-tö ltő á llomá s é s a dohá nybolt kivé telé vel 15:00 ó ra utá n 06:00 ó rá ig az ott
foglalkoztatottak kivé telé vel tartó zkodni tilos.

A Szegedi Hulladé kgazdá lkodá si Nonprofit Kft. 2020.
má rcius 16. napjá val hatá rozatlan idő re kilenc telepü lé sen, kö ztü k Bordá nyban is felfü ggeszti a hulladé kudvar ü zemelteté sé t. Az esetleges kellemetlensé geké rt
elné zé sü ket ké rjü k, megé rté sü ket kö szö njü k! Ezú ton
hıv́juk fel a figyelmet, a zá rt hulladé kudvarok elő tt, valamint a hulladé kgyű jtő szigeteken a gyű jtő edé nyek
mellett a kö zterü leten elhelyezett hulladé k illegá lis
hulladé kelhelyezé snek minő sü l! Figyelem! A gyű jtő szigetekrő l, illetve az ingatlanok elő tti hulladé kszá llı-́
tá st ez az inté zkedé s nem é rinti.
A Kormány rendelet rendelkezik arról, hogy a fenti
pontok megsértése szabálysértés, mely esetén a rendőrség által pénzbírság szabható ki.

Az FBH-NP irodában szünetel
a személyes ügyfélfogadás

Tá jé koztatjuk Ugyfeleinket, hogy a koronavıŕus já rvá ny megelő zé se é s minimalizá lá sa é rdeké ben 2020.
má rcius 16. napjá tó l (hé tfő ) minden ü gyfé lszolgá lati
irodá nkban é s Ugyfé lkapcsolati pontunkon hatá rozatlan idő re szü netel az ü gyfé lfogadá s! Ké rjü k, ü gyinté zé sé re az elektronikus vagy telefonos elé rhető sé geinket szıv́eskedjenek vá lasztani! Elé rhető sé geink:
Postacım
́ : 6521 Vaskú t, 0551/2 hrsz
Tel.: + 36-79/524-821
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Honlap: www.fbhnpkft.hu
Megé rté sü ket kö szö njü k!
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Napló helyett hírek
Kedves Olvasó ink! A rendkıv́ü li helyzetre való tekintettel a Bordá nyi Napló hatá rozatlan ideig nem
jelenik meg, a gyorsabb é s miné l pontosabb tá jé koztatá s é rdeké ben az elkö vetkező idő szakban csak a
Bordá nyi Hıŕeket juttatjuk el a há ztartá sokba.
A legfrissebb hıŕek, informá ció k mindig telepü lé sü nk honlapjá n (https://www.bordany.com), valamint a Bordá ny - a Homokhá tsá g Szıv́e elnevezé sű
facebook kö zö ssé gi oldalá n jelennek meg (https://
www.facebook.com/bordanycity/).
Javasoljuk, hogy facebook oldalunkat kedveljé k, illetve kö vessé k is be.
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Hogyan lehet
védekezni az ellen,
hogy elkapjuk a
fertőzést?
Ami a legfontosabb, ha lehet, maradjon otthon!
Mosson alaposan kezet szappannal, é s haszná ljon
legalá bb 60 szá zalé kos alkoholtartalmú ké zfertő tlenı́ tő t munkahelyre, vagy hazaé rkezé s utá n,
tö megkö zlekedé s utá n, é telké szıt́é s elő tt, é tkezé s
elő tt é s a WC haszná lata utá n. Ha kö hö g vagy tü szszent, haszná ljon papı́r zsebkendő t, é s azonnal
dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertő tlenıt́sen
kezet! Ha nincs zsebkendő je, ne a kezé be, hanem a
kö nyö khajlatá ba tü sszentsen. Udvö zlé skor egy
idő re szokjon le a ké zfogá sró l. Az egyik legfontosabb taná cs: a kezé vel ne nyú ljon a szá já ba, a szemé be, az orrá ba vagy az arcá hoz, mé g ha nehé z is
ez. Kerü lje a zsú folt tö megkö zlekedé si eszkö zö ket,
é s az olyan helyeket, ahol sok ember van egymá shoz kö zel. Felmosá shoz, takarıt́á shoz is haszná ljon
fertő tlenı́tő tisztı́tó szert. Szellő ztessen gyakran.
Kerü lje az é rintkezé st a lá zas betegekkel. Ha csak
mó dja van rá vá sá rlá skor haszná ljon é rintő s bankká rtyá t, vá sá rlá sbó l hazaé rkezve pedig azonnal
mosson kezet!

Tisztítsuk meg
rendszeresen a mobiltelefonunkat is!
Egy á tlagos napon a bevá sá rló kocsitó l kezdve a
kilincsekig rengeteg olyan felü letet é rintü nk meg,
melyeken vı́rusok vagy bakté riumok tanyá zhatnak, majd mintha mi sem tö rté nt volna, a mobilunkhoz nyú lunk, ső t gondolkodá s né lkü l az arcunkhoz is emeljü k. Ezzel pedig a gyakori ké zmosá s ellené re is megnö velhetjü k a fertő zé sek kocká zatá t. A telefon fertő tlenıt́é se tehá t sarkalatos pont
lehet a vé dekezé s szempontjá bó l, de nem mindegy,
hogy mivel vé gezzü k, mert ha nem megfelelő eszkö zt vá lasztunk, kö nnyen ká rt tehetü nk a ké szü lé kben. A kö vetkező kben vé gigvesszü k, hogy mi az,
ami alkalmas a cé lra.
Hacsak nem valamilyen speciá lis szennyező dé srő l
van szó , akkor egy enyhé n benedvesıt́ett mikroszá las tö rlő kendő t haszná lj. Amennyiben nem vagy
elé gedett az eredmé nnyel, vagy fertő tlenıt́eni is
szeretné d a felü letet, ugyanezt a mó dszert kö vetve
ess neki szappanos vıźzel is. Csak ü gyelj rá , hogy a

kendő való ban csak enyhé n legyen nedves, é s a folyadé k ne jusson be a ké szü lé k nyıĺá saiba. A vé gé n
tö rö ld szá razra.

Ha teheted maradj
otthon!
Egyé bké nt ha holnaptó l mindenki otthon maradna,
(de té nyleg, nem é rintkezne senkivel, csak akivel egy
há ztartá sban lakik) akkor holnap/holnaputá n lenne
az a nap, amikor valaki utoljá ra megkapta a fertő zé st.
Majd kb. egy hó nap mú lva az utolsó ember is tú l lenne
a betegsé gen, a vilá g meg elkezdhetne gondolkodni
azon, hogy hogyan tová bb. Elmehetné nk má r egy-egy
rendezvé nyre, kinyitná nak a boltok. De csakis akkor,
ha holnaptó l mindenki otthon maradna, mé g az is, aki
ú gy é rzi, hogy fiatal é s ha megkapja a fertő zé st, akkor
is maximum majd kiheveri.
Mert ez hiá ba igaz, hogy te kihevered, egé szen addig,
mıǵ el nem zá rod magad, tová bb adhatod. Ezzel egy
hosszú sor vé gé n pedig hozzá já rulhatsz valakinek
vagy valakiknek a halá lá hoz. Ne azé rt maradj otthon,
mert fé lsz a betegsé gtő l, hanem mert nem akarsz
ennek a lá ncnak az eleme lenni, aminek a vé gé n valaki
meghal. Kı́ná ban sem magá tó l csö kkent a betegek
szá ma, hanem attó l, hogy a gó cpontokat bezá rtá k.
De mi lenne, ha gondolkozná nk; hogy most rö vid ideig
igaz, nagyon rossz, de mé g az is jobb, mint ha hosszabb
ideig á ll fenn a jelenlegi rossz á llapot.
Ne gondold, hogy a megoldá s kıv́ü l van. Ne vá rj kü lső
utasıt́á sra, tiltá sra!
Ha teheted, maradj otthon, viselkedj ú gy, mint aki egy
kö zö ssé gben é l, amié rt felelő s! (forrás:facebook.com)

MARADJ
OTTHON!
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