
Koronavírus: helyi 
intézkedések

Az ügyfélfogadásrólTisztelt Olvasók!

Óvodai beíratás

Fertőtlenítik a jelenleg zárva tar-
tó önkormányzati intézménye-
ket, valamint az iskolaépületeket, 
továbbra is várják önkéntesek je-
lentkezését, illetve egyeztetést 
kezdeményezett az önkormány-
zat a paksi szálláshely-szolgál-
tatókkal. Minderről Szabó Pé-
ter polgármester és Szántó Zol-
tán alpolgármester számoltak 
be március 24-én sajtótájékozta-

tón. Másnapi polgármesteri beje-
lentés szerint 125 millió forintot 
különítenek el a város idei költ-
ségvetésében a koronavírus elle-
ni védekezésre. Dr. Bodnár Imre, 
a Paksi Gyógyászati Központ fő-
igazgatója pedig többek között 
a szájmaszkok viseléséről tájé-
koztatott. (Képünkön Szabó Pé-
ter polgármester (b.) és dr. Bodnár 
Imre főigazgató (j).)            2. oldal

Különszámokban tájékoztat a 
veszélyhelyzet idején a Paksi 
Hírnök. A négyoldalas kiadvá-
nyok ezentúl hetente, hétvégen-
ként kerülnek a postaládákba a 
tulajdonos paksi önkormány-
zattal egyeztetve és támogatá-
sával. Két dolog miatt láttuk 
szükségesnek a váltást, egyrészt 
szeretnénk, hogy minden, a ko-
ronavírus-járvány kapcsán ho-
zott helyi intézkedés és fontos 
információ eljusson a lakosság-
hoz, másrészt mivel az intézke-
dések a lapot készítő nyomdát 
is érintik, a kétheti Paksi Hír-
nök megjelentetése egyelőre 
szünetel. Jól ismert rovataink, 
a Jó napot, mi újság?, az Em-
beri arcok, Az eltűnt városkép 
nyomában, a Tárgytörténet, a 
Kultúrmorzsák, valamint a Fitt-
Élet folytatódnak amikor ismét 
korábbi formájában jelenik 
meg a város lapja. Addig a ko-
rábbi írások visszakereshetők a 

TelePaks Médiacentrum Non-
pro�t K�. honlapján (telepaks.
net). A nyomtatott különkiadá-
sok mellett online oldalunkon 
a Koronavírus-hírek rovatban 
is folyamatosan tájékoztatunk a 
veszélyhelyzetben hozott intéz-
kedésekről. A honlapon visz-
szanézhetők a TelePaks híradói, 
magazinműsorai is, melyekben 
továbbra is beszámolunk a he-
lyi döntésekről, intézkedések-
ről, eseményekről. Amennyiben 
kérésük, kérdésük van, keres-
senek minket a paksihirnok@
gmail.com és a paksitv@paks.hu 
emailcímeken, segítünk min-
denben, amiben módunkban 
áll. Vigyázzanak magukra, csa-
ládtagjaikra, ha tehetik, marad-
janak otthon! Bízzunk abban, 
hogy hamarosan ismét vissza-
tér az élet a régi kerékvágásba, és 
újra megjelenhet a színes, húsz-
oldalas Paksi Hírnök. 

Dallos Szilvia főszerkesztő

Az óvodai beíratás a 2020/2021-
es nevelési évre 2020. április 27-
én és 28-án lesz. A beíratás a vá-
lasztott óvoda székhelyóvodájá-
ban történik,  a Paksi Napsugár 

Óvoda esetében a Vörösmarty 
utca 9-11., a Paksi Benedek Elek 
Óvoda esetében pedig az I�úság 
útja 1/b alatt. 

Részletek a 3. oldalon

A járványhelyzetre tekintettel 
új ügyfélfogadási rendet vezet-
tek be – erről érkezett sajtóköz-
lemény szerkesztőségünkbe hi-

vataloktól, cégektől, szerveze-
tektől. Összegyűjtöttük ezekből 
a legfontosabb információkat.

3. oldal
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A koronavírus elleni védeke-
zésre 125 millió forintot külö-
nítenek el az idei költségvetés-
ben – jelentette be Szabó Péter 
polgármester sajtótájékozta-
tón, amelyet dr. Bodnár Imré-
vel közösen tartottak. A Paksi 
Gyógyászati Központ főigaz-
gatója többek között arról tá-
jékoztatott, hogy mi a hiva-
talos álláspont a szájmaszkok 
viselését illetően. 

– Át kellett állni az egészség-
ügyi dolgozó–beteg találko-
zásokat minimalizáló ellátá-
si formákra, tehát ahol lehet, 
távkonzultációt kell alkalmaz-
ni az alap- és szakellátásban 
egyaránt – mondta dr. Bod-
nár Imre főigazgató. Felhív-
ta a �gyelmet arra, hogy mű-
ködik az eRecept rendszer, így 
nem kell a vényköteles termé-
kek felíratása miatt felkeresni 
az orvost, hanem telefonon ezt 
meg lehet tenni, majd bárme-

lyik gyógyszertárban, bárki ki 
tudja váltani a felírt gyógysze-
reket, csak a páciens TAJ szá-
mát kell közölnie, illetve igazol-
nia saját személyazonosságát. 
Ismételten kiemelte a megelő-
zést szolgáló gyakori kézmosást, 
szellőztetést, a köhögés és tüsz-
szentés szabályainak betartását, 
a személyes találkozások mini-
malizálását, a kétméteres távol-
ság tartását egymástól, az im-
munrendszer erősítését. Arra is 
felhívta a �gyelmet, hogy a hi-
vatalos állásfoglalás szerint se-
bészi szájmaszkot annak kell 
viselnie, akinek felső légúti tü-
netei vannak, illetve indokolt 
a szájmaszk viselése azok ese-
tében, akik sok emberrel talál-
koznak, mint például az egész-
ségügyi és a szociális szférában 
dolgozók. – Minden intézkedés 
azt szolgálja, hogy a lehető leg-
nagyobb mértékben minima-
lizáljuk a koronavírus-fertő-
zés lehetőségét, hogy ne nehe-

zedjen egyszerre nagy teher az 
egészségügyi ellátórendszerre – 
emelte ki a főigazgató.
Szabó Péter polgármester úgy 
tájékoztatott, hogy két paksi vál-
lalkozástól – Beanett Bt., Titkos 
és Jáger K�. –  rendelt az önkor-
mányzat kétezer mosható, va-
salható szájmaszkot, amelyek a 
héten és jövő héten készülnek 
el, ezeket a maszkokat elsősor-
ban az egészségügyi és szociá-
lis intézményekben, valamint a 
polgármesteri hivatalban dol-
gozóknak biztosítják, ahogy 
azt a tízezer darab FFP3 masz-

kot is, aminek rendelése folya-
matban van, illetve a lakosság-
nak szánt húszezer darab mos-
ható maszké is – mondta Szabó 
Péter, hozzátéve, ez a mennyi-
ségű FFP3 maszk több hónap-
ra elegendő. Bejelentette, hogy 
a képviselő-testületi feladat- 
és hatáskörében úgy döntött, 
hogy 125 millió forintot elkü-
lönítenek az idei költségvetés-
ből a koronavírus elleni véde-
kezés költségeire a felhalmozási 
tartalék és az általános céltarta-
lék terhére. 

Kohl Gy.

Mit tehetnek a magasabb kockázatú betegcsoportok, a vá-
randósok és a kismamák, a gyermekek a koronavírus-fertő-
zés megelőzése érdekében, hogyan óvhatjuk és segíthetjük az 
időseket, hogyan lehet gyógyszert kiváltani, hogyan lehet erő-
síteni az immunrendszert. Mindehhez információkat adnak 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Fele-
lős Államtitkársága által készített tájékoztatók, amelyek meg-
találhatók a TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�. honlapján 
(telepaks.net) a Koronavírus-hírek rovatban. 

Fertőtlenítik az intézményeket 

Forrás a koronavírus elleni védekezésre

Fertőtlenítik a jelenleg zárva tartó ön-
kormányzati intézmények épületeit, 
valamint az iskolaépületeket, tovább-
ra is várják önkéntesek jelentkezését a 
Paks Kistérségi Szociális Központban, 
és egyeztetést kezdeményezett az önkor-
mányzat a paksi szálláshely-szolgálta-
tóknál. Többek között ezekről az intéz-
kedésekről, tudnivalókról számoltak be 
Szabó Péter polgármester és Szántó Zol-
tán alpolgármester március 24-én sajtó-
tájékoztatón.

– A házi segítségnyújtás működik, to-
vábbra is várják az egyedül élő, segítség-
re szoruló idősek jelzéseit a Paks Kistérsé-
gi Szociális Központban a 75/830-480-as 
telefonszámon – hívta fel a �gyelmet is-
mét Szabó Péter polgármester. Arra is em-
lékeztetett, hogy mindenki �gyeljen oda 
az idős emberekre, hiszen őket fenyegeti 
leginkább a koronavírus, próbáljanak se-
gíteni nekik. Arról is tájékoztatott, hogy 
az önkéntesek toborzásáról közzétett fel-
hívás nyomán hétről mára huszonhárom 

főre emelkedett az önkéntesek száma, 
ami nagy segítség a Paks Kistérségi Szo-
ciális Központ feladatellátásában. Tovább-
ra is várják az önkéntesek jelentkezését – 
hangsúlyozta.
Szabó Péter arról is tájékoztatott, hogy mivel 
a Volánbusznál tanszüneti menetrend van, 
igény esetén a Paksi Közlekedési K�. segíti 
a környező településeken lakó, az egészség-
ügyi és a szociális szférában dolgozók mun-
kába járását.
Arról is beszámolt, hogy megtörténik a je-
lenleg zárva tartó önkormányzati intéz-
mények teljes körű fertőtlenítése, vala-
mint a tankerülettel történt egyeztetés alap-
ján az iskolaépületeké is. Ezt a megbízott 
cég hidegfüstös füstgenerátorral végzi el, 
olyan szert használnak, amely elpusztítja a 
lipidburokkal rendelkező vírusokat – ilyen 
a koronavírus – is. Elsőként a Paksi Napsu-
gár Óvoda székhelyintézményében dolgoz-
nak, majd meghatározott ütemterv szerint 
haladnak tovább.
Szántó Zoltán alpolgármester arról tájékoz-
tatott, hogy egyeztetést kezdeményeztek a 

paksi szálláshely-szolgáltatókkal. – Ha meg-
szaporodna a hatósági házi karanténok szá-
ma, akkor vagy a karanténban lévők, vagy 
családtagjaik elhelyezésében tudnának a 
szálláshely-szolgáltatók közreműködni, eh-
hez az önkormányzat forrást biztosítana – 
mondta az alpolgármester.
Felhívta a �gyelmet a korábbi tulajdonosi 
ajánlásra, amely az önkormányzati több-
ségi tulajdonban álló gazdasági társasá-
gok vezetőinek szólt, eszerint ha paksi cég 
nyújt be hozzájuk szerződésük keretében 
számlát, mielőbb történjen meg a teljesí-
tésigazolás és az utalás. Szántó Zoltán azt 
is elmondta, hogy az önkormányzati in-
tézményekben dolgozó minden munka-
vállaló – függetlenül attól, hogy otthon 
dolgozik, vagy 60 éven felüliként mente-
sítették a munkavégzés alól – megkapja a 
teljes munkabérét. 
Szabó Péter polgármester kiemelte, kö-
szönet illeti az egészségügyben és a szoci-
ális szférában dolgozókat, a pedagóguso-
kat, és mindenkit, aki kiveszi a részét a fel-
adatokból.                                 Kohl Gyöngyi
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Óvodai beíratásAz új ügyfélfoga-
dási rendekről Az óvodai beíratás a 2020/2021-

es nevelési évre 2020. április 27-
én és 28-án lesz. Mindkét napon 
7.30 és 17 óra között várják majd 
a szülőket. A beíratás a választott 
óvoda székhelyóvodájában törté-
nik, a Paksi Napsugár Óvoda ese-
tében a Vörösmarty utca 9–11., a 
Paksi Benedek Elek Óvoda eseté-
ben pedig az I�úság útja 1/b alatt. 
Mindkét óvoda felvételi körze-
te Paks teljes közigazgatási terü-
lete. A beíratáshoz szükség lesz 
a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosító és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványra, a szü-
letési anyakönyvi kivonatára és 
TAJ kártyájára, valamint a szü-
lő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványára. 
Azok a gyerekek óvodakötele-
sek a 2020/2021-es nevelési év-
ben, akik 2020. augusztus 31-ig 
betöltik a harmadik életévüket. 

Az a szülő vagy törvényes képvi-
selő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló óvodaköte-
les gyermekét kellő időben nem 
íratja be óvodába, szabálysértést 
követ el. Speciális nevelési igé-
nyű gyermekek integrált nevelé-
sére mindkét óvodában lehető-
ség van. Német nemzetiségi ne-
velés a Paksi Napsugár Óvoda 
székhelyintézményében és Mun-
kácsy utcai tagóvodájában fo-
lyik. Az óvodai felvétel eredmé-
nyéről legkésőbb 2020. május 
28-ig kapnak írásban értesítést a 
szülők. Az óvoda döntése ellen 
a közléstől számított tizenöt na-
pon belül eljárást indíthat a szü-
lő, melyben a fenntartó, Paks Vá-
ros Önkormányzata jár el, és hoz 
másodfokú döntést.  Az óvodai 
beíratás időpontja a koronaví-
rus-helyzetre  tekintettel változ-
hat.                                             -kgy-

A járványhelyzetre tekintet-
tel új ügyfélfogadási rendet 
vezettek be – erről érkezett 
sajtóközlemény szerkesztő-
ségünkbe hivataloktól, cé-
gektől, szervezetektől. Ösz-
szegyűjtöttük ezekből a leg-
fontosabb információkat.

A Mezőföldvíz K�. bezár-
ta ügyfélszolgálati irodáit és 
egyéb ügyfélfogadási pontja-
it. Kérik, hogy szükség esetén 
az ugyfel@mezofoldviz.hu cí-
men, illetve az ingyenesen hív-
ható 06 (80) 442 442-es tele-
fonszámon vegyék fel velük a 
kapcsolatot. A nem �zető fo-
gyasztókkal szemben meg-
indított kikötési (szolgáltatás 
megszüntetésére/korlátozásá-
ra irányuló) eljárásokat felfüg-
gesztik. Felhívják a �gyelmet 
arra, hogy az ivóvízbázisok vé-
dettek, folyamatosan biztosí-
tani tudják a jó minőségű ivó-
vizet, ezért a háztartásokban 
nem kell műanyag palackok-
ban felhalmozni vizet. 
A DC Dunakom Zrt. ügyfél-
szolgálatán is szünetel az ügy-
félfogadás. Ügyintézés: 06 (75) 
310 411, info@dunakom.hu, le-
velezési cím: DC Dunakom Zrt., 
7030 Paks, Kölesdi út 46. 
A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal közlése szerint csak elő-
zetes időpontfoglalással fo-
gadnak ügyfeleket a kormány-
ablakok, az okmányirodák és 
minden egyéb kormányhiva-
tali ügyfélszolgálat. A Mobi-
lizált Kormányablak Ügyfél-
szolgálatok („KAB buszok”) 
ügyfélfogadása határozatlan 
ideig szünetel. Az elkészült 
okmányokat postán kézbesí-
tik. Aki elfelejtette az elekt-
ronikus ügyintézéshez szük-
séges ügyfélkapu-azonosító-
ját, hívja a 1818-as számot. 
Kérik, hogy ha lehet, válasz-
szák az elektronikus ügyinté-
zést, és telefonon kérjenek tá-

jékoztatást. További informá-
ciók: kormanyhivatal.hu. 
A Nemzeti Adó- és Vámhiva-
talnál (NAV) a személyes ügy-
félfogadás korlátozott, illetve 
egyes kirendeltségek ideigle-
nesen zárva tartanak. A vára-
kozókat ütemezetten fogadják, 
azaz az ügyféltérben egyszer-
re csak annyian tartózkodhat-
nak, ahány ügyfélszolgálati ab-
lak nyitva van. Fontos, hogy 
az ügyfelek a beadványaikon 
minden esetben adják meg te-
lefonszámukat. A NAV hon-
lapján elérhetők az adózókat 
veszélyhelyzetben segítő in-
formációk, és közzétettek le-
tölthető és nyomtatható for-
mátumban is néhány gyakran 
használt nyomtatványt. Kérik, 
hogy válasszák az elektronikus 
vagy telefonos ügyintézést. A 
NAV Infóvonal a 1819-es tele-
fonszámon hívható.
Az ügyészségeken is szünetel 
a személyes félfogadás. Bead-
ványok benyújtására tovább-
ra is van lehetőség postai úton, 
vagy az ügyészségi épületeknél 
elhelyezett gyűjtőládákban, to-
vábbá az elektronikus kapcso-
lattartási rendszeren keresztül 
(ügyfélkapu-regisztrációval). 
A rendelkezés az idézésekre 
nem vonatkozik, a megjelölt 
helyen és időben a megjelenés 
továbbra is kötelező. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara arról tájékoztatott, hogy a 
falugazdászok csak kijelölt iro-
dákban vannak jelen, és nem 
látogatnak ki az ügyfelekhez. 
Paksi iroda: 7030 Paks, Tolnai 
út 2., hétfőtől szerdáig 8-tól 16 
óráig, csütörtökön 8-tól 12 órá-
ig és pénteken 8-tól 14 óráig 
tart nyitva. Kérik, hogy szemé-
lyesen csak kiemelten indokolt 
esetben keressék fel az irodát. 
Az ügyfélszolgálat ingyenesen 
hívható a +36 (80) 900 365-ös 
zöldszámon.                   

Kohl Gy.

Kitüntetéseket adott át Áder Já-
nos köztársasági elnök a nem-
zeti ünnep alkalmából. A Ma-
gyar Érdemrend lovagkeresztjé-
vel ismerte el dr. Kereki Ferenc, 
a Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelő Közhasznú Nonpro�t K�. 
igazgatója kiégett üzemanyagok 
és radioaktív hulladék kezelésé-
vel kapcsolatos nemzeti program 
megvalósítása érdekében végzett 
tevékenységét. Gárdai György, a 
Gastroblues Fesztivál főszervező-

je Paks kulturális életének fejlesz-
tése és nemzetközi hírnevének 
erősítése érdekében végzett több 
évtizedes munkájáért Magyar 
Arany Érdemkeresztben része-
sült. Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést kapott Rátkai Sándor 
Imre gépészmérnök, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. Örege-
déskezelési Osztályának vezető-
je a paksi atomerőműben végzett 
több évtizedes, magas színvonalú 
tevékenységéért.                   Sólya E.

Kitüntetést kaptak
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Visszatekintő: Intézkedések március 20-ig
1. Februárban megkezdődött a koronavírussal kapcsolatos lakossági 
tájékoztatás a helyi médián keresztül az egészségvédelem és a megelő-
zés fontosságáról. Március 8-án látogatási tilalom lépett életbe a Paksi 
Életfa Idősek Otthonában.

2. A koronavírus terjedése miatti prevenció részeként jelentettük be 
(március 9-én), hogy elmarad a március 15-re tervezett városi ünnep-
ség és valamennyi, a városi intézményekbe tervezett, 40-50 fő részvé-
telével zajló program.

3. Magyarország Kormánya március 11-én hirdetett rendkívüli jog-
rendet, veszélyhelyzetet az ország teljes területére. 12-én az önkor-
mányzat saját intézményeiben a résztvevői létszámtól függetlenül 
mindenféle rendezvény megtartását megtiltotta.

4. Az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentés 16-án lépett életbe, 
ezt követően, szülői kérés alapján, csak gyermekfelügyeletet és étke-
zést biztosítottak a paksi óvodák és a bölcsőde. A halmozottan hátrá-
nyos helyzetű általános és középiskolás diákok étkeztetéséről is gon-
doskodik az önkormányzat, az igényeket előzetesen a szülőktől vár-
tuk.

5. Döntés született arról is, hogy visszavonásig bezárjuk az önkor-
mányzati intézményeket, így a gyógyfürdőt, a tanuszodát, a Paksi 
Pákolitz István Városi Könyvtárat, a Városi Múzeumot és a Csengey 
Dénes Kulturális Központot.

6. A szociálisan rászorulók étkeztetését a Paksi Életfa Idősek Otthona 
konyhájáról biztosítjuk minden érintettnek (ez körülbelül száz főt je-
lent), akiknek a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársai szál-
lítják ki az ételt.

7. A hajléktalanok nappali melegedőjét nem zártuk be, a megszo-
kott rendben működik tovább, az idősek klubja szünetel, a fogyaték-
kal élők nappali ellátója szükség esetén biztosít felügyeletet. A házi se-
gítségnyújtás működik, az egyedül élő segítségre szorulók jelzését a 
Paks Kistérségi Szociális Központban várják a 75/830-480-as telefon-
számon.

8. A városban az egészségügyi alap- és szakellátás működik, viszont kér-
jük továbbra is, hogy akinek nem sürgős, ne vegye igénybe. A receptek 
felírása telefonon megoldható, működik az eRecept rendszer, illetve a 
felírt gyógyszereket nem csak hozzátartozó válthatja ki. A koronavírus-
pandémia miatt soron kívül elrendelték, hogy március 16-tól a terve-
zett egészségügyi ellátást csak akkor végzik el, ha arra sürgős szükség 
van életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében. 
Nem működik Pakson a fürdőgyógyászat, az egynapos sebészet és az 
endoszkópia, röntgenvizsgálat csak légúti betegségek és baleseti esemé-
nyek kapcsán készülhet, az ultrahang-előjegyzéseket lemondták, csak 
orvosi egyeztetés alapján, sürgős esetekben végezhető el ez a vizsgálat. 
A szemészeti szakellátás szintén szünetel. Egyes szakrendeléseken rész-
leges rendelés van, például a fül-orr-gégészeten, a nőgyógyászaton és a 
sebészeten.

9. Március 16-tól országszerte bezártak a szórakozóhelyek, a mozik, a 
kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezettek be. Az ét-
termek, kávézók és üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivétel az 
élelmiszerboltok, patikák, drogériák.

10. A paksi polgármesteri hivatalban védőintézkedéseket rendel-
tünk el az ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően. Ügyfélfo-
gadás minden esetben kizárólag a földszinten kijelölt ügyféltérben 
történhet, a volt hulladékszolgáltatói irodában. Kérjük az ügyfele-
ket, hogy a személyes ügyintézést, megjelenést lehetőleg mellőzzék, 
elsődlegesen telefonon és e-mailben érdeklődjenek a www.paks.hu 
weboldalon található hivatali elérhetőségeken, továbbá ügyeiket 
elektronikusan szíveskedjenek intézni.

10/1. A 60 év feletti csoportvezetőktől és osztályvezetőktől otthon-
maradást és rendelkezésre állást várunk el. A többi 60 évet betöl-
tött hivatali munkavállaló otthon maradhat, és a munkavégzés alól 
mentesítve a �zetését megkapja.

10/2. A polgármester és a képviselők visszavonásig nem tartanak 
személyes fogadóórákat, telefonon és online kereshetők. A telepü-
lésrészi ügyfélszolgálati irodák visszavonásig zárva maradnak. A 
hivatali belföldi és külföldi kiküldetéseken való részvételek (ok-
tatások, értekezletek, konferenciák) visszavonásig megtiltásra ke-
rültek.

10/3. Az iparosított és hagyományos technológiával épült ingat-
lanok korszerűsítésére kiírt pályázatok előkészítését és beadását 
a személyes egyeztetések csökkentése okán visszavonásig felfüg-
gesztettük. A humánpolitikai bizottság és a gazdasági bizottság pá-
lyázatai, valamint az útépítési és közműfejlesztési pályázat határ-
ideje változatlan. 

11. Elrendeltük március 16-tól a város közigazgatási területén talál-
ható önkormányzati fenntartású játszóterek és �tneszsportparkok 
bezárását, függetlenül attól, hogy a terek bekerítettek, vagy sem. 

12. Önkénteseket szervezünk az idősek ellátásának segítésére. Aki 
jelentkezni szeretne, hívja a Paks Kistérségi Szociális Központot.

13. A paksi piacon kizárólag élelmiszer árusítható március 20-tól, 
és csak azok az eladók folytathatják ezt a tevékenységet, akik tartós 
helyhasználati szerződéssel rendelkeznek.

14. Március 23-tól a Paksi Bóbita Bölcsődében nem fogadnak gyer-
mekeket, az óvodákba járó paksi gyermekek napközbeni ellátását 
(felügyeletét) a rendkívüli szünet idejére ettől a naptól kizárólag a 
Paksi Benedek Elek Óvoda székhelyintézménye (Paks, I�úság út 
1/B) végzi.

15. Tulajdonosi ajánlásomban arra kértem a Paks Város Önkor-
mányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőit, 
hogy amennyiben paksi vállalkozás szerződés alapján számlát nyújt 
be a társasághoz, soron kívül intézkedjenek az ellenérték utalásáról, 
és haladéktalanul tegyék meg az ehhez szükséges munkaszervezési 
intézkedéseket, az új koronavírus miatti gazdasági károk megelőzé-
se, minimalizálása, a paksi vállalkozások és munkavállalóik védel-
me, az esetleges leállások, elbocsátások megelőzése érdekében.

                                                                         Szabó Péter                                                                                                                                            
                                                                          polgármester

A legfrissebb intézkedésekről a második oldalon tájékozódhatnak.

4 n Paksi Hírnök, 2020. március 27.


