
Tisztelt Bókaháziak!   

 

Mint mindenki előtt ismeretes, a koronavírus sajnos egyre jobban terjed, nemcsak a határainkon túl, 

de Magyarországon is nőtt és nőni is fog a megbetegedések száma. Tegyünk meg mindent annak 

érdekében, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg, és a betegek is meggyógyulhassanak. Pár 

fontos dologra hívnám fel a figyelmet: 

• Az alapvető higiéniai tudnivalókról én nem szólok, hiszen azt a média részletesen ismerteti.  

• Az iskolák ügye kormányzati szinten van, biztosan a legjobb döntést hozták. 

• Az óvoda szüneteltetésével  kapcsolatosan a napokban lesz döntés. 

• A hétvégére tervezett idősek napja elmarad, az Önök egészsége védelmében. 

• Kérem,  a közösségi házat csak sürgős ügyekben keressék fel, lehetőség szerint kerüljünk 

minden  összejövetelt, ahol sok ember tud érintkezni egymással! 

• A könyvtár nem látogatható, de könyvet lehet „rendelni” , kérni a könyvtárostól. 

• A Zalaapáti Közös Önkormányzati  Hivatalt is csak akkor keressük fel személyesen, ha az 

adott ügyet telefonon vagy elektronikusan nem tudjuk elintézni. Tartsuk be az 

ügyfélfogadási időt!  ( hétfő, kedd, péntek 8-11-ig, szerda 8-16-ig, csütörtökön nincs 

ügyfélfogadás)  

• A szociális étkeztetést igénylők egyszer használatos, eldobható műanyag edényben fogják 

megkapni az ebédet. 

• Az iskolás gyermekek étkeztetésével kapcsolatosan az iskola egyeztet.  

• Orvoshoz, szakrendelésre csak különösen indokolt esetben menjünk! Ha halasztható a 

vizsgálat és időpontunk is van,  akkor is  inkább várjunk vele, hogy  így biztosítsuk a helyet az 

igazán beteg embereknek. Ha nem megyünk egészségügyi intézménybe , akkor kisebb az 

esély a megfertőződésre.  Az orvos telefonon is ellát(hat)ja a beteget! 

• KÜLFÖLDRŐL HAZAÉRKEZŐ MUNKAVÁLLALÓK: !  Akik Olaszországból vagy más 

veszélyeztetett területről érkeznek haza ( Ausztria három tartománya: Tirol, Salzburg, 

Vorarlberg!) szinte biztos, hogy hatósági házi vagy önkéntes karanténba kell vonulniuk. Ne 

menjenek dolgozni, ne menjenek közösségbe! Két hétig  maradjanak otthon, még ha nem is 

fertőzöttek !  Különösen fontos, hogy idős, krónikus betegséggel küzdő családtagjaikkal se 

érintkezzenek! Kölcsönös felelősség, önmérséklet, lemondás és egy kis kitartás – mindezekre 

óriási szükség van a jövőben. 

• Kérek Mindenkit, hogy figyeljünk idős, beteg , egyedül élő embertársainkra, segítsük őket! És 

vigyázzunk magunkra is, hiszen a járvány óriási léptekkel támad – de pánikra nincs szükség, 

ha betartjuk az óvintézkedéseket, akkor kellő önfegyelemmel, egymásra figyeléssel, fokozott 

higiéniai szabályok  megtartásával képesek leszünk Magyarországon visszaszorítani a 

fertőzést!  

 

Mindenkinek jó egészséget, fegyelmezett hétköznapokat és  nyugalmat  kívánok! 

 

       

        Lóth Eszter 

        polgármester 


