
Közlemény

Mezőkövesd  Város  Polgármestereként  2020.  március  15.  napján  a  kialakult
veszélyhelyzet  miatt  a  korábban  létrehozott  Prevenciós  Bizottság  tagjaival,  és  a
mezőkövesdi  önkormányzati  és  gazdasági  társaságok  vezetőivel  tartott  egyeztetést
követően az alábbi intézkedéseket hozom:

1. Az  Iskolai  gyermekétkeztetés  esetében  2020.03.16.  napján  (hétfőn)  étkeztetést  az
iskolákban  nem  biztosítunk,  2020.03.17.  napjától  (keddtől)  igényfelmérést  követően
biztosítjuk  az  étkeztetést  (a  szünidei  gyermekétkeztetésnek  megfelelően  kerül
biztosításra, az igényfelmérést az oktatási intézmények végzik).

2. A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde esetében 2020.03.16. (hétfőn) napján az intézmény a
megszokott nyitvatartási rend szerint működik, azonban kérem a szülőket, hogy kizárólag
azok  vigyék  gyermeküket  az  intézménybe,  akiknek  felügyeletéről  más  módon  nem
tudnak gondoskodni.

3. 2020.03.17. (kedd) napjától az óvodák és a bölcsőde bezár, a László Károly úti óvoda és
a Deák Ferenc úti Bölcsőde ügyeleti ellátást biztosít kizárólag azon gyermekek részére,
akiknek a szülei a felügyeletet más módon nem tudják biztosítani (az igényfelmérést az
óvodák és a bölcsőde végzi el).
 A  szociális  ellátórendszerben  az  Idősek  Klubjának  működése  2020.03.16.  napjától
(hétfő)  szünetel  (a Klub tagok részére az étkeztetést  kiszállítással  biztosítjuk).  A házi
segítségnyújtás  nem  változik,  a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  ellátás  esetén  a
szolgáltatást előre egyeztetett időpontban, ill. elektronikus formában lehet igénybe venni
(mkcsgysz@gmail.com, telefonszám: 49/313-867).

4. 2020.03.16.  (hétfő)  napjától  a  TESCO  melletti  használt  cikk  piac  működését
szüneteltetjük, a zöldséges piac csütörtökön és szombaton újabb rendelkezésig nyitva tart.

5. A  Városi  Tanuszoda  2020.03.16.  (hétfőtől)  napjától  zárva  tart,  a  Zsóry-  Gyógy  és
strandfürdő 2020.03.17. (keddtől) napjától további intézkedésig bezár.

6. A Közösségi Házban 2020.03.16. (hétfő) napjától az előre meghirdetett rendezvények és
klubfoglalkozások elmaradnak. 

7. A Városi Sportcsarnok 2020.03.16. (hétfő) napjától zárva tart.
8. A  Polgármesteri  Hivatalban  az  ügyintézés  kizárólag  előre  egyeztetett  időpontban,

valamint elsősorban elektronikus formában történik (49/511-511).
 
A fenti  intézkedések  a  lakosság  egészségének  és  biztonságának  megóvása  érdekében
hoztam, és  kérem szíves  megértésüket,  valamint  a fentiek szigorú betartását,  egyben
kérem  a  Mezőkövesden  működő  magán  és  alapítványi  és  egyházi
gyermekintézményeket, hogy a fenti intézkedéseknek megfelelően járjanak el.

Mezőkövesd, 2020.03.15.

dr. Fekete Zoltán
 polgármester
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