
Legfrissebb intézkedések
Megérkezett március 31-én az első ötezer da-
rab abból a húszezer maszkból, amelyeket az 
önkormányzat rendelt meg a lakosságnak 
két helyi cégtől. A maszkokat önkéntesek 
csomagolták a higiéniai szabályok betartása 
mellett, ahogy érkezik a többi maszk, folya-
matos a borítékolás. A népességnyilvántartó 
adatai alapján határozták meg az egy ház-
tartásba eljuttatandó maszkok számát, illet-
ve mindegyik boríték tartalmaz egy részle-
tes tájékoztatót is. A küldemények kihordása 
a választókörzetek sorrendjében történik, és 
várhatóan néhány napot vesz igénybe  – tájé-
koztatott Szabó Péter polgármester. Arról is 
beszámolt, hogy a megrendelt tízezer FFP3-
as maszk is megérkezik a napokban, ezekkel 
az egészségügyi és szociális intézményekben 
dolgozókat látja el az önkormányzat. A meg-
rendelt mennyiségű FFP3 maszk több hó-
napra elegendő. Egyéb védőfelszerelés és fer-
tőtlenítőszerek tekintetében a működő ön-
kormányzati fenntartású intézményeink jól 
ellátottak, tette hozzá a polgármester. Kitért 
arra is, hogy az intézményekben fertőtlení-
tést végző Salzberger Hungária K�. felaján-
lott az önkormányzatnak egy olyan vegy-
szermentes fertőtlenítőrendszert is, amely 
egy száz négyzetméteres helyiség folyama-
tos fertőtlenítésére alkalmas, ezt a berende-

zést az Életfa Idősek Otthonában a napokban 
fogják elhelyezni. – Az alkalmazott szer elő-
nye, hogy a koronavírus mellett más vírusok, 
illetve baktériumok, gombák ellen is haté-
kony, az emberi szervezetre nem káros, tehát 
folyamatosan működhet az otthon közösségi 
terében – emelte ki a polgármester. Korábbi 
sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az önkor-
mányzat felvette a kapcsolatot a szálláshely-
szolgáltatókkal, hogy ha megszaporodna a 
hatósági, illetve az önkéntes házi karanté-
nok száma, akkor vagy a karanténban lévők, 
vagy családtagjaik elhelyezésében tudnának 
közreműködni, ehhez az önkormányzat for-
rást biztosítana. Szabó Péter úgy tájékozta-
tott, hogy a szálláshely-szolgáltatók nyitot-
tak erre, jelenleg felmérik, hogy melyik szál-
láshely tudna karanténba helyezett személyt, 
és melyik családtagokat fogadni, ha szük-
séges. Hasonló célból néhány jelenleg üre-
sen álló önkormányzati bérlakást felszerel-
nek alapbútorzattal a Cseresznyéskert Erdei 
Iskolából, tette hozzá, valamint arról is tájé-
koztatott, hogy a Prelátus-kúriát előkészítet-
ték arra, hogy ha szükséges, akkor ott el tud-
janak szállásolni a környező településekről 
bejáró egészségügyi, szociális területen dol-
gozókat. 

Kohl Gyöngyi

Fertőtlenítik az 
intézményeket

Az óvodai be-
íratás rendje

Folyamatosan 
dolgoznak

Megkezdték az önkormányzati intézmények tel-
jes körű fertőtlenítését március 28-án. Az alkal-
mazott szer 99,9 százalékos biztonsággal elpusz-
títja a vírusokat. A fertőtlenítést egyelőre egyszer 
végzik el az intézményekben. 

2. oldal

A veszélyhelyzet miatt megváltozott az óvodai 
beíratás rendje. 2020. április 2. és 17. között – 
elektronikus úton vagy telefonon – kell jelezni 
a beíratási szándékot a választott óvodában. Az 
óvodák 2020. április 30-ig hoznak döntést a fel-
vételről.                                                           2. oldal

A Paksi Hírnök különszámaiban az adott hét legfontosabb in-
formációit, intézkedéseit olvashatják. A TelePaks Médiacent-
rum Np. K�.-hez tartozó TelePaks televízió és Paksi Hírnök 
által készített összes anyag megtalálható a telepaks.net honla-
pon cikkek formájában, híradóinkban, magazinjainkban va-
lamint Facebook-oldalunkon: Paksi Hírnök–Telepaks. 

– Fontos, hogy az idősek betartsák az óvintéz-
kedéseket és otthon maradjanak, ehhez minden 
segítséget megadunk – mondta Borbás László, 
a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója. 
Március 30-ig 38 idős ember kérte a központ se-
gítségét, és 33 önkéntes jelentkezett.
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Az ügyfélkapcsolatokat minimalizálva segíti a 
közös járványügyi intézkedéseket, más szerve-
zeti egységeiben pedig megtöbbszörözte szol-
gáltatását a Paks Kistérségi Szociális Központ, 
amely a paksi járás települései mellett a Kö-
lesdi Közös Önkormányzati Hivatal négy te-
lepülésén is végzi feladatait. A jelenlegi ve-
szélyhelyzetben munkájuk hatékonyságához 
a lakosság megfelelő hozzáállása is szükséges. 
– Fontos, hogy a leginkább veszélyeztetett, 65 
év feletti korosztály betartsa az óvintézkedése-
ket i  és otthon maradjon, ehhez minden segít-
séget megkapnak tőlünk – hangsúlyozta Bor-
bás László, a Paks Kistérségi Szociális Központ 
igazgatója. A legfontosabb a házi segítségnyúj-
tás és a házi étkeztetés biztosítása. Aki koráb-
ban személyesen vette át az ebédjét, az a ve-
szélyhelyzetben már nem teheti meg, a szoci-
ális központ munkatársai védőfelszerelésben 

szállítják ki az egyszer használatos csomago-
lásban előkészített ételt. Ehhez a Paksi Köz-
lekedési K�. két autót a központ rendelkezé-
sére bocsátott a meglévő három jármű mellé, 
valamint az önkormányzat négy elektromos 
kerékpárt. Jelenleg mintegy kétszáz rászoruló 
jut így, a szociális központ közreműködésével 
ebédhez. Borbás László tizenöt munkatársát 
csoportosította át, emellett folyamatosan to-
boroznak önkénteseket az idős emberek se-
gítésére. Március 30-ig 33 önkéntes jelentke-
zett, és 38 idős ember kérte a központ segít-
ségét (bevásárlás, ügyintézés), tájékoztatott 
az igazgató, hozzátéve, hogy akadálytalan a 
feladatellátás, illetve hogy például a Csen-
gey központ és helyi taxisok is segítettek már 
a központnak beszerzésben. Az önkénte-
sek telefonon jelentkezhetnek a Paks Kistér-
ségi Szociális Központnál a 75/830-480-as 

számon. Amennyiben alkalmasak a feladat-
ra, igazolványt kapnak, és bemutatják őket a 
gondozottaknak. A család- és gyermekjólé-
ti szolgáltatás terén is változás történt. A ne-
velési és oktatási intézmények bezárásával le-
állt a gyermekvédelmi rendszer, így nagyobb 
feladat hárul a gyermekjóléti központra, szol-
gálatra a gyermekek veszélyeztetettségének 
megakadályozásában. A személyes kapcsola-
tokat kerülik, de krízishelyzetben azonnal in-
tézkednek, telefonon és interneten érhetők el 
a gyermekvédelmi szakemberek. A kistérsé-
gi szociális központhoz tartozó települése-
ken a nappali ellátások bezártak, a fogyaté-
kosok klubja ügyeletet biztosít, de erre je-
lenleg nincsen igény, a központ munkatársai 
4-5 ellátotthoz kijárnak. A nappali melege-
dő folyamatosan működik, de létszámstopot 
vezettek be.                                           Sólya Emma

A Paksi Napsugár Óvoda Vörös-
marty utcai székhelyóvodájában 
kezdték meg az önkormányzati 
intézmények teljes körű fertőtle-
nítésének folyamatát március 28-
án. Szabó Péter polgármester azt 
mondta a helyszínen, hogy a fer-
tőtlenítést meghatározott ütem-
terv szerint valósítják meg, első-
ként azokban az intézményekben, 
amelyek zárva tartanak. A tagóvo-
dák után sorra kerül a Csengey 
Dénes Kulturális Központ, a Pak-
si Városi Múzeum, a Paksi Kép-
tár és a Paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár. A Szekszárdi Tan-
kerületi Központtal egyeztetve a 
paksi iskolaépületekben is elvég-
zik a fertőtlenítést. – A fertőtle-
nítés eredményeként a gyerekek 
teljesen steril épületekbe térhet-
nek vissza, miután az élet vissza-
tér a normál kerékvágásba, remél-
jük, ez minél hamarabb megva-
lósul – hangsúlyozta Szabó Péter. 
Elmondta, hogy a tervek között 
szerepel a paksi polgármesteri hi-
vatal, több önkormányzati cég, a 
Paks Kistérségi Szociális Központ 
épületeinek, valamint újranyitá-
suk előtt a játszótereknek a fer-
tőtlenítése is. A fertőtlenítést egy-
előre egy alkalommal végzik el az 
intézményekben, majd amennyi-

ben a szakemberek javasolják, a 
későbbiekben megismétlik – tet-
te hozzá. – Az önkormányzat ko-
rábban a 2020-as költségvetés ter-
hére 125 millió forintot különített 
el a koronavírus-járvány elleni vé-
dekezésre, ebből �nanszírozzuk 
ezeket a munkálatokat is – mond-
ta Szabó Péter polgármester, hoz-
zátéve, a 125 millió forint előrelát-
hatólag elegendő lesz, de szükség 
esetén további forrást különítenek 
el. A fertőtlenítést végző cég hi-
degködös gépi fertőtlenítést vé-
gez az intézményekben. – Az al-
kalmazott fertőtlenítőszerrel be-
ködösítjük a helyiségeket, majd 
60 perc behatási idő után min-
den tárgyat egyesével áttörlünk. 
Mivel alkoholos fertőtlenítőszer, 
semmilyen negatív hatása nincs 
az emberi szervezetre. Ez a tech-
nológia 99,9 százalékos bizton-
sággal pusztítja el a vírusokat – 
tájékoztatott Drozgyik Péter, a 
fertőtlenítést végző Salzberger 
Hungária K�. tulajdonosa. A 
cég vezetője felajánlott az ön-
kormányzatnak egy olyan vegy-
szermentes fertőtlenítőrendszert, 
amely egy száz négyzetméteres 
helyiség folyamatos fertőtleníté-
sére alkalmas.                    

Weller P. Hanna

A kihirdetett veszélyhelyzet mi-
att a 2020/2021-es nevelési évre 
történő óvodai beíratás rendje 
megváltozott. Az önkormányza-
ti fenntartású óvodákban 2020. 
április 2. és 17. között – elektro-
nikus úton vagy telefonon – kell 
jelezni a beíratási szándékot a 
választott óvodában. (Paksi Be-
nedek Elek Óvoda, Bosnyák Zol-
tánné intézményvezető, 75/830-
407, benedekelek@paks.hu és 
Paksi Napsugár Óvoda, Mol-
nár Adrienn intézményvezető, 
75/830-167, napsugar@paks.hu.) 
Azt a gyermeket, akinek szülője/
gondviselője 2020. április 20-ig 
nem jelzi beíratási igényét, a kö-
telező felvételt biztosító óvodák 
veszik fel. Az óvodák 2020. ápri-
lis 30-ig hoznak döntést a felvé-
telről, amiről írásban értesítik a 

szülőt. A részletes tájékoztató és 
a szándéknyilatkozat a paks.hu 
honlapon elérhető. Amennyiben 
az óvodaköteles gyermek a csa-
ládjával éppen külföldön él, az 
Oktatási Hivatalnál ezt írásban 
be kell jelenteni. Azok a gyere-
kek óvodakötelesek a 2020/2021-
es nevelési évben, akik 2020. au-
gusztus 31-ig betöltik  a har-
madik életévüket. Kérdéseikkel 
forduljanak a Paksi Polgármes-
teri Hivatalban Debreceniné Pol-
gár Eszterhez (75/500-559) és Pé-
terné Iker Ivetthez (75/500-537) 
munkanapokon 8 és 16 óra kö-
zött.  A Kalkuttai Szent Teréz ka-
tolikus tagóvoda, valamint az 
Aranyhal Waldorf Óvoda beíra-
tási rendjéről a telepaks.net hon-
lapon tájékozódhatnak.                                               

-kgy-
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A Paksi Hírnök legutóbbi lapzártája, azaz 
március 25. óta is több intézkedés történt a 
koronavírus-járvánnyal összefüggésben or-
szágos és helyi szinten is. 
A humánpolitikai bizottság 2020. évi kultu-
rális célú, az esélyegyenlőség megteremté-
se célú, és az egészségügyi-szociális célú ta-
vaszi pályázati kiírásainak, valamint a 2020. 
évi �atal szakképzett pályakezdők Pakson 
történő letelepedésének támogatását célzó 
tavaszi pályázati kiírásának beadási határ-
idejét 2020. április 29-re módosította Sza-
bó Péter polgármester március 26-án, a tele-
pülési önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörében eljárva. A képvi-
selő-testület gazdasági bizottsága által kiírt 
2020. évi tavaszi pályázati kiírásának beadá-
si határidejét szintén módosította, ez eset-
ben is 2020. április 29-re. 
Március 27-én reggel megjelent a Magyar 
Közlönyben (2020. évi 56. szám) az Orbán 
Viktor miniszterelnök által bejelentett kijá-
rási korlátozásról szóló rendelet, amely az 
ország teljes területére érvényes április 11-
ig, ez idő alatt mindenki csak alapos indok-
kal hagyhatja el otthonát. A rendelet szerint 
ilyen indoknak minősül a munkavégzés, 
az egészségügyi ellátás igénybevétele, vala-

mint az egyéni szabadidős sporttevékeny-
ség és szabadidős célú gyalogos közlekedés. 
Az élelmiszerüzletek és drogériák mellett az 
állateledelt árusító boltokat, mezőgazdasági 
üzleteket, piacokat, gyógyszertárakat, ben-
zinkutakat, dohányboltokat, fodrászatokat 
lehet felkeresni.  
Szabó Péter, Paks polgármestere a települé-
si önkormányzat képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörében eljárva március 27-én 
úgy határozott, hogy a Magyarország Kor-
mánya által elrendelt veszélyhelyzet időtar-
tamára – a zökkenőmentes védekezés tá-
mogatása érdekében – a Paksi Életfa Idősek 
Otthona és a Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont paksi székhelyén és telephelyén dol-
gozó munkatársainak azokon a napokon, 
amelyeken munkát végeznek, napi egysze-
ri melegétkezést biztosít az önkormányzat a 
város 2020. évi költségvetésének terhére.
Szintén a települési önkormányzat kép-
viselő-testületének feladat- és hatásköré-
ben eljárva – a lejárt intézkedések pótlásá-
ra – megerősítette Szabó Péter polgármester, 
hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt az ön-
kormányzat fenntartásában működő óvo-
dák nem tartanak nyitva. A paksi óvodás 
gyermekek napközbeni ellátását 2020. már-

cius 23-tól kizárólag a Paksi Benedek Elek 
Óvoda székhelyintézménye (Paks, I�úság út 
1/B) végzi. A veszélyhelyzet fennállása alat-
ti időszakban az önkormányzat fenntartá-
sában működő bölcsőde nem tart nyitva, a 
gyermekek napközbeni ellátása a rendkívüli 
szünet idejére nem biztosított. 
Március 30-án elfogadta a parlament a ko-
ronavírus elleni védekezésről szóló törvényt, 
amely a koronavírus miatt elrendelt veszély-
helyzettel összefüggő sajátos szabályokat álla-
pítja meg. A kormány a veszélyhelyzetben – a 
törvényben meghatározott rendkívüli intéz-
kedéseken túl – az állampolgárok élet-, egész-
ség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, 
valamint a nemzetgazdaság stabilitásának ga-
rantálása érdekében rendeletével egyes törvé-
nyek alkalmazását felfüggesztheti, törvényi 
rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkí-
vüli intézkedéseket hozhat. Ezt a jogkörét – 
szükséges és arányos mértékben – a humán 
járvány megelőzése, kezelése, felszámolása, 
továbbá káros hatásainak megelőzése, elhá-
rítása céljából gyakorolhatja – rögzíti az elfo-
gadott jogszabály.
A legfrissebb helyi intézkedésekről a címla-
pon olvashatnak.                            

Kohl Gyöngyi

Visszatekintő: Intézkedések március 31-ig
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