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Már nem játék
Az összes városi játszótér is zárva van,
kérjük, figyelmeztessék erre gyermekeiket is! Eljött a videójátékok időszaka.
5. oldal

Minden fronton
Az összes buszmegálló, korlát és köztéri bútor fertőtlenítő lemosáson esik
át hetente kétszer, hogy ezáltal is csökkenteni lehessen a fertőzésveszélyt.
5. oldal

Maradj otthon
A polgármester felhívásán kívül megannyi hivatalos ügyintézés változásait is megtalálja különszámunkban.
A lényeg röviden: maradjon otthon,
ami életbevágó megoldani, ahhoz lesz
megoldás.
3. oldal

(h)Arcra fel!

Nincs? Csinálunk!
Hetek óta hiánycikk a szájmaszk,
de ez nem jelenti azt, hogy nem
kell hordani! A városban szervezetten folyik a kisüzemi és otthoni
varrás. Mi pedig két szabásmintát
és leírást is közlünk: ha van varrógépe, most ismét előveheti.
4. oldal
A korona-vírussal
kapcsolatos legfrissebb
helyi információkért
kövesse a facebookon
az OVTV oldalát!
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Jegyzői lakossági
tájékoztató

Ismét összeült az
Operatív Bizottság

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal számára kiemelten fontos feladat a koronavírus elterjedésének
megelőzése. A 2020. március 16. napjától hatályos és vis�szavonásig érvényes intézkedésekkel óvni kívánom mind
a lakosság, mind a hivatal dolgozóinak és családtagjainak
egészségét:
1. A Hivatalban a mai naptól a személyes jelenlétet igénylő
ügyfélfogadás szünetel. Személyes ügyfélfogadás csak különösen indokolt esetben és jegyzői engedéllyel történhet.
A hivatali épületen belüli internet szolgáltatást és a mosdó használatát nem tudjuk biztosítani.
2. A halaszthatatlan hatósági, városüzemeltetési, ellátást
megállapító, munkajogi, adózási ügyek esetében az elektronikus ügyintézést biztosítjuk. Tájékoztatáskérés, bejelentés, segélykérés a megadott e-mail címeken elektronikusan vagy telefonon történjenek.
Hivatal központi telefonszámai: 34/361-444 (Oroszlány)
34/371-524 (Szákszend)
E-mail címek ügykörönként:
• oroszlányi ügyek
jegyző@oroszlany.hu
• szákszendi ügyek
hivatal@szakszend.hu
• adóhatósági ügyek
ado@oroszlany.hu
• pénztári kifizetések, utalások
penzugy@oroszlany.hu
• városüzemeltetés, kutak, lakcím megállapítás
vfo@oroszlany.hu
• anyakönyv, szociális, hagyatéki
human@oroszlany.hu
•
kozteruletfelugyelet@oroszlany.hu
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentációk az önkormányzat által működtetett honlapról – www.oroszlany.
hu /városháza/polgármesteri hivatal és ott kiválasztva az
ügytípust – letölthetőek. A kérelmeket elsősorban elektronikusan kell benyújtani, lehetőség hiánya esetén személyesen a hivatal földszinti információs portáján található irattárolóba helyezhető. A kérelmek az ügyfél pontos
elérhetőségeit tartalmazzák annak érdekében, hogy az illetékes ügyintéző az elektronikus vagy telefonos kapcsolatot további ügyintézés céljából fel tudja venni.
4. A már bejegyzett esküvők megtartásának lehetőségéről
és feltételéről az anyakönyvvezető tájékoztatja a házasulandó feleket.
A hivatal ugyan csökkentett létszámmal, lehetőség esetén
otthoni munkavégzéssel, de biztosítja a folyamatos működést, a lakosság kiszolgálását a halaszthatatlan ügyek esetében.
Tisztelettel kérem a lakosság türelmét egészségünk érdekében bevezetett ügyintézési rend módosításával együtt járó
esetleges kellemetlenségekért.
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester és dr. File Beáta jegyző vezetésével ismét ülésezett a koronavírus miatt létrehozott
oroszlányi ad-hoc Operatív Bizottság. A hétfői délutáni megbeszélésen áttekintették a március
15-én hozott, önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozó döntések –
bezárások, óvintézkedések – megvalósulásait.
A városi óvodákban összesen 15 gyermek részére kértek
ügyeletben történő felügyeletet. Március 18-tól, e célból
csak a Brunszvik Teréz Óvoda lesz nyitva.
A bölcsődei ügyeletet senki sem igényelte.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában 6 tanuló részére
igényeltek előzetesen ügyeletben történő felügyeletet, közülük végül egy sem jelent meg hétfőn az iskolában, azonban 27 diák részére biztosítják az étkeztetési ellátást. Az
iskola folyamatosan adja ki a tanuláshoz szükséges bennmaradt tankönyveket, digitális távoktatást hoztak létre.
A József Attila Általános Iskolába nem érkezett sem
ügyeleti, sem étkeztetési igény.
A távoktatás feltételeiről folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hiszen sok tanulónál gondot okoz az elektronikus
eszközök hiánya.
A Benedek Elek EGYMI iskolában és a kollégiumban sem
merült fel igény az ügyeleti szolgáltatásra, 11 tanuló esetében kértek étkeztetési ellátást. Az alsó tagozatosok részére
feladat lapokon, papír formátumban történik a távoktatás,
a felsősök esetében digitális úton.
A Szociális Önkormányzati Szolgálat fő feladata jelen
esetben az idősek gondozása és ellátása. Az Idősek Átmeneti Otthonában látogatási tilalom van érvényben.
Az Oroszlányi Ingatlanhasznosító Zrt.-nél elektronikus ügyintézésre tértek át, a cégnél csak gépészeti ügyelet van. A létesítményüzemeltetés és a működtetés átszervezésre került, kiemelt hangsúlyt fektetnek a köztisztaság
biztosítására. E naptól kezdődően rendszeresen sor kerül a
buszmegállók, a hidak korlátainak vegyszeres tisztítására.
A városban kihelyezett kis kukákat hetente 3 alkalommal
ürítik és a seprőautó is járni fog fertőtlenítős folyadékkal.
A zárt játszótereket nem nyitják ki, a nyitottakat elkerítették. Minden sportlétesítmény, az uszoda és a Bányászati
Múzeum is zárva van.
A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár is
bezárt. A jelenleg kölcsönzésben lévő könyvek határidejét
elektronikus úton, folyamatosan meghosszabbítják, március 16-tól késedelmi díjat nem számítanak fel.
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Kar-Ma Photo, Makovi, Oroszlány Város Fotótára, Oroszlány Város Óvodái, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó
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Tisztelt Oroszlányiak!
Vészhelyzet van! Kérem, vegyék komolyan és tartsák be a meghozott intézkedéseket! Lassítani kell a koronavírus terjedését, amit csak úgy lehet elérni, ha mindenki megérti, hogy lehetőleg kerülni kell minden személyes kontaktust!
A teendők egyszerűek:
Mosson kezet minél többször, alaposan, ha nincs erre szolgáló fertőtlenítőszere, akkor szappannal!
Tartson megfelelő távolságot, ne
érintsen másokat!
Lehetőleg maradjon otthon!
Kérem, csak a legszükségesebb
esetben hagyják el otthonukat! Ne
kockáztassák sem maguk, sem mások
egészségét!
Ne menjenek az orvosi rendelőkbe! Ha
komolyak a panaszaik, telefonon hívják
fel háziorvosukat!
Ne most intézzék hivatalos ügyeiket!
Amit eddig nem intéztek el és nem életbevágó, azzal várjanak!
Bevásárlásaikat tudatosan szervezzék
meg, heti rendszerességgel! Egyszerre

csak egy ember menjen boltba a családból!
Ha lehet, ne tartsanak még családi ös�szejöveteleket sem!
A gyerekeknek most azért kell otthon
maradni, mert tünet nélküli vírushordozók lehetnek! Ez a szülők felelőssége!
Nyomatékosan kérem, hogy a 70 év
feletti lakosok egészségük megőrzése érdekében maradjanak otthon. Nekik önkéntesek bevonásával segítünk a
meleg étel házhozszállításával, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében is!
Ha megfertőződnek a betegség lefolyása, náluk járhat a legsúlyosabb következményekkel!
Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat nevében eljárva minden szükséges és lehetséges intézkedést megtettem. A feladatokra a város költségvetésében 170 millió forintot csoportosítottam át.
Kérjék családtagjaik vagy az Önkormányzat segítségét ellátásuk biztosításában!
Lazók Zoltán
polgármester
Ha Ön 70 év feletti
és szeretne segítséget kérni, hívja a 0620/348-6672 vagy
06-20/369-1791 számokat!
Viszont ha önkéntes munkát vállalna,
írjon az onkentes@
oroszlany.hu címre!
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Magad Uram, ha…
Köztudott, hogy jelenleg nagyon nehéz beszerezni a védőmaszkot. Az
önkormányzat által leadott több ezres rendelés megérkezése is hetekben
mérhető. Így annak érdekében, hogy
valami fajta védelmet mégis biztosítsunk, a saját gyártás a kézenfekvő megoldás. A textil maszk ugyan nem jelenthet teljes védelmet, nem rendelkezhet
orvosi minősítéssel. Belátható azonban,
hogy a semminél sokkal-sokkal több. És
az is ugyanolyan fontos, hogy mi magunk
ne fertőzzünk meg mást. Egy ügyesen elhelyezett mintával gyermekek, de felnőttek számára is könnyebben elfogadható a használata. Előnye a papírmaszkhoz képest, hogy magas
hőfokon mosható, vasalható – ez nyilván szükséges is.
Mindkét oroszlányi varroda besegít a gyártásba. Az
óriási darabszám miatt azonban továbbra is szükség
van olyanokra, akik tudnak varrni és vállalnák, hogy
textil maszkokat készítenek. Ehhez természetesen
az önkormányzat biztosít alapanyagot. A kész
maszkok hozzáférhetők lesznek a város lakói
számára egy kijelölt ponton.
Aki tud ilyet vállalni, az alábbi telefonszámokon jelentkezhet:
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• Péter Melitta 20/348-6672,
• Székely Gabriella 20/369-1791.
Az általunk közölt szabásminták 1:1 méretben mutatják a szájmaszk összeállításához
szükséges
textil és szűrő alapanyagú darabok formáját. A
lap tetején a QR kód
segítségével érhető el
a videó, mely a szájmaszk összeállítását
(varrását) mutatja be.
A másik, rózsaszín QR
kód a 6. oldalon, a szöveg hátterében találhatóhoz hasonló szabásminta összeállítását ábrázolja. A szájmaszk így
M-L méretű lesz. A mintát 4-szer kell kivágni textilből (pl.: vastagabb vászon vagy pamutvászon,
póló anyag – amely magas
hőfokon mosható és vasalható), illetve 2-szer pamutból
(pl. konyharuha), hogy a szükséges 3 réteget megkapjuk.
Elkészítésük nagyon hasonló, és
számos más leírás is könnyen fellelhető az interneten.
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70 év felettiek
figyelem!
Azonnal elpusztítja a kórokozókat az a fertőtlenítős víz, amivel a buszmegállókat, korlátokat
és köztéri bútorokat hetente többször átmossák
az OIH Zrt. dolgozói. Mindenki vegye ki a maga
részét a védekezésből!

A játszóterek sem látogathatók, ahogy egyetlen
sportlétesítmény sem. Az otthoni időtöltések
ideje jött el, az online oktatás elindulása mellett a számítógépes játékokra fordított időt sem
most kell korlátoznia a szülőknek.
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OTTHON MARADSZ?
ma
5. nap 30. nap
senk i
nem
marad
ot thon

2,5 beteg

50 %
ot thon
marad

1,25 beteg

75%
ot thon
marad

0,625 beteg

406
megfertozodés

15
megfertozodés

2,5
megfertozodés

Oroszlány Város Önkormányzata a koronavírus elterjedésének megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása,
az idősek egészségének és életének
megóvása
érdekében
gondoskodik a 70 év felettiek ellátásáról. Ennek
keretében önkéntes segítők
bevonásával az egyéni problémákhoz igazodva segítünk a melegétel
kiszállításában, alapvető élelmiszerek és
gyógyszerek beszerzésében.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti szolgáltatást igénylők a lakhelyüket vagy tartózkodási helyüket nem hagyhatják el!
Amennyiben ezt a szabályt elfogadható
indok nélkül megszegik, abban az esetben az igénybe vett szolgáltatások azonnali hatállyal megszüntetésre kerülnek!
Kérem a 70 év feletti lakosokat, amen�nyiben a fenti szolgáltatások valamelyikét igénybe kívánják venni, elektronikus
levélben az onkentes@oroszlany.hu címen, vagy az alábbi telefonszámok valamelyikén jelezzék 8 és 16 óra között:
06‑20/348-6672 vagy 06-20/369-1791.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzat által nyilvántartott önkéntes szolgálatot ellátó segítők egyedi azonosítóval (kitűzővel) rendelkeznek. A gyógyszerek és az alapvető élelmiszerek árát a kérelmezőnek kell biztosítania, a beszerzési szolgáltatás ingyenes. A melegétel
(leves+folytatás) ára kiszállítva 950 Ft/
adag annak az igénylőnek, aki a szociális
étkeztetést nem tudja igénybe venni.
2020. március 18.
Lazók Zoltán
polgármester
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Rövidebb nyitva
tartás a NAV központi
ügyfélszolgálatain
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fővárosi és megyei központi ügyfélszolgálatai 2020. március 18-tól heti 25 órában várják az ügyfeleket. A járványhelyzetben a NAV igyekszik minimalizálni az ügyfeleire és munkatársaira
ható kockázatokat. A hivatal, az Operatív Törzs ajánlásaival összhangban változtat ügyfélfogadási gyakorlatán és a
várakozókat ütemezetten fogadja. Ez
azt jelenti, hogy az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat,
ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van.
A NAV központi ügyfélszolgálatának
(2800 Tatabánya Komáromi út 42) módosított nyitva tartása:
hétfő, szerda
08.30–16.00
kedd, csütörtök
08.30–12.00
péntek
08.30–11.30
Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hivatal kéri
ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorban
állást. A NAV általános tájékozató rendszere, a NAV Infóvonal a 1819-es telefonszámon hívható.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Intézkedések az iparűzési
adót fizető vállalkozók,
vállalkozás adóterheinek
könnyítésére
A koronavírus járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében Oroszlány
Város Polgármestere az alábbi 5 pontban foglalja össze intézkedéseit:
felfüggeszti az iparűzési adót érintő végrehajtási eljárásokat és nem indít új eljárást, míg a járványhelyzet megnyugtatóan nem rendeződik,
• fizetési halasztást és részletfizetést engedélyez minden olyan vállalkozásnak, aki kérelemmel fordul az adóhatósághoz és jogosult lehet a kedvezményekre,
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• az egyéni vállalkozók kérelmére az
adóhatóság ötszázezer forint összegig
terjedő adótartozásra 2020. évtől legfeljebb 12 havi pótlékmentes automatikus részletfizetést engedélyez a feltételek vizsgálata nélkül,
• továbbra is lehetőség van arra is, hogy
az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást mérsékelje vagy elengedje akkor,
ha fennáll a gazdálkodási tevékenység
ellehetetlenítése,
• az iparűzési adóelőleg szeptember 15-i
esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az adózó kérheti a 2.
félévi adóelőleg módosítását az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak
adatai alapján fizetendő adóelőleg ös�szegét.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó a kérelmet köteles elektronikus úton benyújtani. Az adózó az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudja a kérelem megtételét indítani (https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) Felhívjuk a
figyelmet arra is, hogy az E-önkormányzati portál a nap 24 órájában biztosítja
az aktuális adóegyenlegek és benyújtott
adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.

A megyei kormányhivatal
közleménye
Kizárólag időpontfoglalással történik
az ügyintézés a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, az elkészült okmányokat postán kézbesítik
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében 2020. március 18-tól
csak előzetes időpontfoglalással érkező
ügyfeleket fogadnak a kormányablakok,
okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat. Az ügyfelek és az ügyintézők védelme érdekében
a kormányablakokban és az okmányirodákban nincs lehetőség sorszámot húzni, az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges.
Időpontot foglalni ügyfélkapus azonosítóval a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve ügyfélkapu regisztrációval
nem rendelkező ügyfeleinknek a 1818-as
éjjel-nappal ingyenesen hívható telefonszámon lehet. Ha elfelejtette az elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu azonosítóját, az ingyenesen hívható Kormányzati Ügyfélvonal (1818)
munkatársai segítenek. A kormányhivatalok és járási hivatalok további ügyfélszolgálatain szintén csak előzetes időpont-egyeztetéssel fogadják az ügyfele-

ket; az időpont-foglalási lehetőségekről
a kormanyhivatal.hu oldalon tájékozódhatnak.
Az elkészült okmányok személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, a kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kiállított
hivatalos okmányokat – a korábban tett
rendelkezéstől függetlenül – kizárólag
postai úton kézbesítik. A kormányhivatalok, járási hivatalok ügyfélszolgálatain
korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Továbbra is kérjük,
hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus
ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren
kívül, lehetőség szerint egymástól legalább 1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak.
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium tájékoztatója:

A tantermen kívüli új
munkarendről

A kormány által meghirdetett rendkívüli helyzetben iskolánk is megszervezte a tantermen kívüli digitális oktatást. Pedagógusaink elkészítették az
ütemtervet erre az időszakra. Ennek
megfelelően a tananyagokat a pedagógusok osztályonként eltérő módon eljutatták/eljuttatják a szülők/gyermekek részére.
Az oktatási anyagokat a Kréta felületén,
zárt közösségi csoportokban osztályonként illetőleg nyomtatott feladatok formájában kapják meg tanulóink. A számonkérés módja az egyéni sajátosságok figyelembevételével minden esetben
egyénre szabottan a feladatok típusának megfelelően történik. Az összekészített tananyagok átvétele intézmény portáján lehetséges. A kitöltött feladatlapok,
egyéb házi feladatok leadása a következő
tananyag átvételekor lehetséges ugyanitt.
Kérdéseiket feltehetik az intézmény vezetője felé az iskola@benedek-olany.
sulinet.hu elektronikus üzenetben, a
34/361-044-es telefonszámon. A pedagógusainkat a Kréta felületen illetve az osztályfőnököket telefonon érhetik el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményi honlapot napi szinten látogassák,
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2. KÜLÖNSZÁM
tájékozódjanak!
sulinet.hu.

http://benedek-olany.

Csúszhat az érettségi is
A koronavírus járvány miatt a magyar oktatás március 16. óta digitális
munkarend szerint üzemel. A gyakorlatban a diákok és a tanárok nagy része
még csak próbálgatja az online tanulás lehetőségeit. Mivel most még csak
a járvány kezdeti szakaszánál tartunk,
bőven elképzelhető, hogy június 15-ig
már nem is nyitnak ki újra az iskolák.
Ez egyáltalán nem tekinthető túl pes�szimista forgatókönyvnek: jó, ha júliusban kezdhet el visszatérni az ország a
normális kerékvágásba.
Az iskolák bezárása leginkább azt a
több mint 100 ezer érettségizőt sújtja,
akiknek jelentős része egyetemre is szeretne menni. Ők épp a célegyenesben
vannak, most kellene igazán belehúzniuk a tanulásba, végigérni a tananyagon, megkezdeni a tételek kidolgozását.
Nekik nagyon rosszkor jött az online
tanulásra való nehézkes áttérés (de ha
ennek most kialakul a gyakorlata, abból még sokat profitálhatnak az utánuk
következő nemzedékek, sőt a teljes magyar oktatás is.) Reális lehetőség, hogy
május 4-én nem fogják megtartani az
érettségiket, azt el fogják halasztani.
Május elején még nem lehet több tízezer gyereket és tanárt összeterelni,
hogy vizsgázzanak, mondta egy forrásunk. A május eleji vizsgák ellen szól az
is, hogy ebben az időszakban a járvány
kiterjedése miatt még diákok és tanárok is lehetnek karanténban vagy lábadozhatnak. Nem tudni azt sem, hogyan tudnák megoldani májusban
az érettségi feladatlapok kiszállítását,
ha sok ember esik ki a fertőzés vagy lábadozás miatt a munkából. Többen is
úgy vélik, hogy legalább egy hónappal
el fogják halasztani az érettségit, de az
sem kizárt, hogy a vizsgák június végére vagy július hónapra csúsznak.
A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése emiatt akár augusztusra is eltolódhat. Az kevéssé járható út, hogy
egyáltalán ne legyen érettségi vizsga,
vélik szakemberek. A központi érettségi vizsga lényege épp az, hogy egyetlen
standardizált teszttel mérje össze minden diák tudását, és nagy részben ez
alapján sorolja be őket az egyetemi helyekre. Hogy ne legyen olyan egyszerű
a dolog, a diák most is választhatja azt
a lehetőséget, hogy az érettségi eredmények helyett a hozott pontjai duplázásával számítsák ki a felvételi pontszámát.

Korábbi érettségi botrányok (1989, 2005)
idején a diákok választhatták azt a lehetőséget, hogy a vizsga megismétlése helyett az év végi osztályzataikat fogadták el érettségi eredménynek. Csakhogy
idén az is kérdés, hogy lesznek-e évvégi
jegyek, illetve, ha lesznek, azok men�nyire reális teljesítményt mutatnak. Szóba jöhetne a félévi jegyek beszámítása is,
csakhogy a félévi jegyek nem mindig kiérlelt teljesítmény tükröznek. Sok tanár
ad ilyenkor a diákoknak figyelmeztető
jelleggel „szedd össze magad” típusú jegyet. (Az index.hu cikke alapján)

Véget ért a kosárlabda
bajnokság is
A koronavírus terjedése miatt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) kedden befejezettnek
nyilvánította a 2019/2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét
nemben.
Az MKOSZ közleménye emlékeztet rá,
hogy március 13-án felfüggesztette valamennyi versenysorozatát az utánpótlás
korosztályokkal bezárólag. A szervezet
ezt követően megkérdezte az első és második vonal klubjait arról, miként állnak
a bajnokság folytatásához, és a beérkezett vélemények alapján döntő többséget
kapott az a javaslat, hogy a bajnokságokat az eddigi eredmények alapján fejezzék be.
Ezt elfogadva az elnökség kedden úgy
döntött, hogy befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-as bajnokságokat minden
korosztályban, mindkét nemben. Bajnokot nem hirdetnek, mint ahogyan kieső
sem lesz idén. A nemzetközi kupás szerepléssel kapcsolatban nem hoztak most
határozatot.
A férfi Magyar Kupát ebben az idényben
nem rendezik meg, egyúttal valamennyi
szövetségi szakmai és válogatott programot május 31-ig felfüggesztenek.
A szövetség arra ösztönzi a klubokat,
hogy a sportolói szerződéseket lehetőleg
közös megegyezéssel zárják le.
–MTI–
Az OSE-Lions a 9. helyen végzett, ami
egy újonc csapat részéről igancsak szép
eredmény!

A piac is bezárt! A március 18-i egyeztetést követően, a koronavírus járványra való tekintettel
sikerült rövid időn belül megegyezni az üzemeltetővel, hogy az oroszlányi piac 2020. március
21-től (szombat) bizonytalan ideig bezárja kapuit.
A nyitás lehetséges időpontjáról tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. A piac bezárását elsősorban az
indokolja, hogy a piacot látogatók nagy arányban
az idős korosztályból kerülnek ki. Megértésüket és
türelmüket köszöni a Placc Piac vezetősége!

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola közleménye:
Iskolánk a továbbiakban nem végez étkezéssel
kapcsolatos igényfelmérést. Ebben az ügyben kérem, keressék Szabadosné Irénkét a 20/3785517es telefonszámon! Március 23-tól egytálételt főz
a konyha, melyet egyszer használatos, műanyag
dobozban adnak át az étkezőknek. (Mészárosné
Fehérvári Mónika intézményvezető)

Módosul a fogászati ellátás. A koronavírus járvány
megfékezése érdekében meghozott intézkedések
miatt a fogászati alapellátás a következőképpen
módosul Oroszlányban: Minden nap 7–12 óra között egy szakorvos lesz elérhető, CSAK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS nyújtható. Támogató megértésüket
köszönjük! (Dr. Radics Ágnes fogorvos, címzetes
főorvos)

Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet tájékoztatója: Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020.
március 16-tól a közvetlen egészségügyi ellátásban miniszteri és államtitkári rendelet szerint a 65
év feletti orvos, szakdolgozó járványügyi helyzetre
tekintettel nem dolgozhat, ezért a reumatológiai
és az urológiai szakrendelések bizonytalan ideig
szünetelnek. Kérjük továbbá Önöket, hogy szakrendeléseinket kizárólag indokoltan sürgős esetben vegyék igénybe! (Dr. Varju János Oroszlányi
Szakorvosi és Ápolási Intézet főigazgatója)

Noha az orvosi ügyelet valóban a Szakrendelő
Intézettől bérli a működéséhez szükséges épületrészt, a feladatot a szakrendelőtől független,
külön cég, az Inter-Ambulance Zrt. látja el. Így az
ő orvosaik által elmondottak nem feltétlenül tükrözik a Szakrendelő Intézet véleményét. A fentieket
Dr. Varjú János, az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási intézet főigazgatójának kérésre tettük közzé.

Oroszlányban 2020. március 23-tól (hétfőtől), a
kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintettel a tanítási napokon meghirdetett iskolai járatok nem közlekednek. Ezzel együtt az úgynevezett
Temető járat (1T jelű) közlekedése is leáll. Az 1 jelzésű helyi autóbuszvonalon (ipari parki járatok) a
zsúfoltság elkerülése érdekében 5:09-kor és 6:15kor a Volán teleptől plusz járatok indulnak. A korlátozás a 2-es jelű körjáratot nem érinti!

MARADJ OTTHON!

MOSS KEZET!

Vegye komolyan a veszélyt!
Önön múlik a terjedés lassítása.
Értse meg: kerülni kell minden
személyes kontaktust!
A teendők ilyen egyszerűek:
• Minden körülmények között maradjanak otthon!
• Mossanak kezet minél többször, alaposan, szappannal!
• Ne menjenek az orvosi rendelőkbe! Ha kell, telefonon
hívják fel háziorvosukat!
• Ne most intézzék hivatalos ügyeiket! Amit eddig nem
intéztek el, az most várhat!
• Csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat, ekkor se menjenek mások közelébe. Ne kockáztassák se maguk, se mások egészségét!
• Ne járjanak naponta és együtt bevásárolni! Egyszerre
egy ember menjen boltba a családból, írjunk bevásárlólistát!
• Tartsanak egymástól minimum 2 méteres fizikai távolságot az utcán, üzletekben!

Take the danger seriously! Slowing down the spreading of
the virus is up to You! Please understand: you must avoid
personal contact!

KÉT MÉTER TÁVOLSÁG!
•
•
•
•

•
•

Baráti, családi összejöveteleket tartsák meg később!
Ne érintsék az arcunkat, szemüket, orrukat és szájukat!
A szülők kötelessége, hogy gyermekeiket is otthon
tartsák!
A gyerekeknek most azért kell otthon maradni, mert
tünet nélküli vírushordozók lehetnek. Az időseknek
pedig azért, mert ha megfertőződnek náluk a legsúlyosabb a betegség lefolyása!
A 70 év feletti lakosok egészségük megőrzése
érdekében ne hagyják el a tartózkodási helyüket!
Aki külföldön járt, vonuljon kéthetes önkéntes karanténba, ha valaki járványos területről jön, annak hatóságilag rendelik el a
karantént.

Ha Ön 70 év feletti és szeretne segítséget
kérni, hívja a 06-20/348-6672 vagy
06-20/369-1791 számokat!
Ha önkéntes munkát vállalna, írjon
az onkentes@oroszlany.hu címre!

Ставтеся до небезпеки серйозно! Від вас залежить
уповільнення поширення вірусу!
Зрозумійте: Потрібно уникати всi особисті
контакти!

The To-Dos are simple:
•
Stay at home under every circumstance!
•
Wash your hands as often as possible, thoroughly and using
soap!
•
Do not go to medical facilities – if necessary, call your General
Practitioner on the phone!
•
Do not initiate your official administrative matters now! If they
could wait until now, they can wait some more!
•
Leave your homes only if absolutely necessary, and even then,
avoid others! Do not risk your health or that of others!
•
Do not go shopping daily and together! One person at a time
should go to the shop, write a shopping list!
•
Keep a physical distance of at least 2 meters in the street and in
stores!
•
Hold family events and gatherings with friends at a later time!
•
Do not touch your face, eyes, nose and mouth!
•
Children are to stay at home now because they may be carrying
the virus without any symptoms!
•
Anyone coming from abroad is to stay in self-quarantine for two
weeks. When coming from an infected area, the authorities will
order mandatory quarantine.

Все дуже просто:
•
Залишайтеся при всіх обставинах у себе вдома!
•
Мийте руки якомога частіше, ретельно, з милом!
•
Не ходіть в медичні кабінети! Якщо вам необхідно
звернутися до свого сімейного лікаря, зробіть це по
телефону!
•
Не займайтеся зараз своїми офіційними справами! Що ще
не зроблено, може почекати!
•
Залишайте свій дім лише при необхідності і не підходьте
близько до інших людей. Не ризикуйте здоров’ям ні своїм, ні
чужим!
•
Не ходіть за покупками в магазин щодня, і не робіть це
разом! Одна людина з сім’ї за раз, напишіть список покупок!
•
Дотримуйтесь мінімальної фізичної відстані 2 метри один
від одного на вулиці та в магазинах.
•
Відкладіть зустріч з друзями, сім’єю на більш пізніший
термін!
•
Не торкайтеся свого обличчя, очей, носа та рота!
•
Обов’язок батьків тримати своїх дітей вдома!
•
Діти повинні залишатися вдома тому, що вони можуть бути
безсимптомними носіями вірусу!
•
Той, хто був за кордоном, має залишитися два тижні в
добровільному карантині, а якщо хтось прийшов з області
епідемії, тому офіційно назначать карантин.

For Coronavirus-related information, please get in touch with your
employer!

Зверніться до свого роботодавця за інформацією про
коронавірус!

