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Az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt jászkiséri lakosságot a hétfőtől (2020. május 4) alkalmazandó 
szabályokról:
Budapest főváros és Pest megye kivételével a március 27-i Kormányrendelettel elrendelt 

kijárási korlátozás megszűnik.

ÁLTALÁNOS VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Mindenki köteles a szociális érintkezést a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.
Mindenki köteles üzletben történő vásárlás során, valamint tömegközlekedési eszközön való tartózkodás 
során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő) viselni.
A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok látogathatóak.

IDŐSEKRE VONATKOZÓ VÉDELMI RENDELKEZÉSEK
A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó üzletet továbbra is 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az említett 
üzletekben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével továbbra is kizárólag 65. életévét 
betöltött személy tartózkodhat.

PIACOK, ÜZLETEK, ÉTTERMEK
A piac nyitvatartása: SZERDA  és VASÁRNAP� 6.00 – 8.00-ig  65 év felettiek
                                                                            � 8.00-tól zárásig 65 év alattiak
   PÉNTEK�   6.00 – 8.30-ig 65 év alattiak
                 � � � � � � 8.30-tól zárásig  65 év felettiek

Valamennyi üzlet időkorlátozás nélkül nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy 
teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A kerthelyiségében a védőtávolság 
betartását asztaltársaságonként kell érteni.

A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. 

A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az üzletek üzemeltetője gondoskodik.

EGÉSZSÉGÜGY
 Háziorvosi ellátás
2020. május 4-ei kezdettel szigorú higiénés és meghatározott alapelvek betartása mellett működhetnek a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, továbbá védőnői ellátások, fogászati alapellátás, járóbeteg szakellátás, a diagnosztikai ellátások, 
fogászati szakellátás. 
Ez nem jelenti a 2020. március 16-a előtti ellátási rendhez való visszatérést! 
Mind a háziorvosi, mind a fogászati ellátásban, valamint a járóbeteg szakellátásban törekedni kell továbbra is a 
távkonzultációval történő ellátásra.
A rendelőben történő, személyes találkozással járó vizsgálatokra előzetesen telefonon, e-mail-en vagy az orvos 
által meghatározott egyéb elektronikai felületen történt távkonzultációt követően kerülhet sor időpont 
megadásával. Nagyon fontos az egyeztetett időpont pontos betartása a várókban töltött idő és a személyek számának 
minimalizálása érdekében! 
dr. Kolláth Bálint és dr. Mike Miklós háziorvosok továbbra is csak telefonon érhetőek el.
Telefonos elérhetőségük:

dr. Kolláth Bálint +36 57/450-893, +36-30-338-6987
(rendelési idő: minden nap 8:00 – 12:00)

dr. Mike Miklós +36 57/451-937, +36-20-434-3347
(rendelési idő: hétfő: 13:00 – 16:30, kedd, szerda, csüt., péntek: 8:00 – 11:30)

Különösen indokolt, akut esetben a továbbiakban is– dr. Ordodi Anton látja el személyesen a betegeket változatlan 
rendelési időben (hétfő: 7:30 – 11:00, kedd: 13:00 – 16:00, szerda, csütörtök: 8:00-11:00, péntek: 13:00-16:00)



Telefonos elérhetősége: dr. Ordodi Anton +36 57/451-936, +36-70-399-5990

A cél változatlanul a rendelőkben a tömeges jelenlét elkerülése az Önök, valamint munkatársaink védelmében, 
tekintettel arra, hogy óránként 4 beteg vizsgálata megengedett.

Védőnők
A rendelőt csak a kötelező védőoltások beadása érdekében, a védőnővel való előzetes telefonos (+36-70-399-5991) 
egyeztetés után keressék fel. A tanácsadások időpontjának egyeztetése telefonon történjen!

Fogászati ellátás 
Május 4-től a fogorvosi ellátás, már nem csak sürgősségi esetekben, hanem teljeskörűen igénybe vehető. A 
fogászati ellátás előtt telefonos időpontegyeztetés mindenképpen szükséges, sürgős esetekben is, az alábbi 
telefonszámon: 06-57/450-215.

A telefonkonzultációt követően kerülhet sor az előjegyzéshez kötött rendelésen történő részvételre. Főszabály szerint 
óránként 4 beteg vizsgálata és kezelése megengedett.

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásánál továbbra is elsődleges ügyintézési mód az elektronikus úton, telefonon, 
vagy postai úton történő ügyfélfogadás. (e-mail: info@jaszkiser.huinfo@jaszkiser.hu, telefon: 06/57-550-130, cím: 
5137 Jászkisér, Fő út 7.).
Munkatársaink védelme érdekében személyes ügyintézésre kizárólag előzetes telefonos időpontfoglalást követően, a 
biztonsági előírások betartásával van lehetőség. Időpont kérhető: 06-57/550-130, 06/70-682-7393 telefonszámokon.

A Művelődés Háza, Könvtár, Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény
A Művelődés Háza, a Könyvtár és a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény továbbra is zárva tart. 

Alapszolgáltatási Központ – Segítségnyújtás időseknek
Az Alapszolgáltatási Központban az idősek nappali ellátása a továbbiakban is szünetel. 65. éves kor felett 
segítségnyújtás igénybevételére az alábbi telefonos elérhetőségeken van lehetőség: +36 57 450-499, valamint a +36 
20-451-3762.

GYERMEKINTÉZMÉNYEK
A Jászkiséri Városi Óvoda és a Városi Bölcsőde továbbra is ügyeleti rendszerben működik mindaddig amíg 
központilag más országos intézkedést nem fogalmaznak meg. Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő 
gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) - 
munkavégzés vagy más ok miatt - ezt igényli.

KULTÚRA, VALLÁS, SPORT
Augusztus 15-ig semmilyen rendezvény nem engedélyezett (sem 500 főnél nagyobb, sem kisebb).
A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá polgári 
házasságkötés és temetés tartható.
A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során 
biztosítani kell a 1,5 méter védőtávolság megtartását.
Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.
A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való 
részvétel megengedett.
A műfüves sportpálya, a játszótér, a kültéri kondipark a kötelező biztonsági előírások betartásával igénybe vehető.
Aki a Kormányrendeletben és a fentiekben foglalt védelmi intézkedéseket megszegi, szabálysértést követ el. 
Szabálysértés esetén a pénzbírság 5.000 – 500.000,- forintig terjedhet.
Kérjük a tisztelt lakosokat a fenti szabályok betartására, hiszen egészségünk megóvása mindannyiunk közös érdeke.

Jászkisér, 2020. május 06.

           Lukácsi György
                polgármester


