
Tisztelt Buzsákiak! 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendőintézkedésekről (II.) szóló 
45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában döntött arról, hogy a bölcsődei, valamint az 
óvodai ellátást végző intézmény esetében az elhelyezés szerinti polgármester 
rendkívüli szünetet rendelhet el. 

2020. március 15-én egyeztettem az óvoda vezetővel és a köziétkeztetést végző 
Buzsák Térségi Konyha vezetőjével.  

Az egyeztetést követően polgármesterként az alábbi intézkedéseket hoztam meg 
március 16-a hétfőtől. 
Településünkön nem tudunk koronavírussal igazoltan fertőzött betegről, de úgy 
gondolom, a megelőzés érdekében az alábbi óvintézkedésekre szükség van: 

Március 16., hétfőtől a Buzsáki Tulipán Óvodában rendkívüli szünetet 
rendelek el a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§ alapján. 
Tekintettel arra, hogy nem tud minden család gyors megoldást találni, hétfőn, kedden 
és szerdán még ügyeletet tartanak az óvodában azon szülők számára, akik hirtelen 
nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet, így az ő gyermekeiket ebben a három 
napban fogadják majd az intézményben, csütörtöktől pedig teljes szünet lép érvénybe. 

Számos családban nagy segítség a gyermekek közétkeztetésének lehetősége, 
így ezt a továbbiakban is biztosítani fogjuk mindazoknak, akik erre rászorulnak, 
hasonlóan a nyári, szünidei étkeztetéshez. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak, 
hamarosan tájékoztatjuk Önöket. 

A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16-tól, hétfőtől 
határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Egyúttal kérjük az ügyfeleket, hogy 
lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton intézzék az ügyeiket. Kizárólag azokban az 
ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes 
megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége 
kérdéses, kérjük, hogy telefonon egyeztessenek az ügyintézővel.  
 
 
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a vírus terjedését rendkívül nehéz 
megfékezni. Ezért nekünk, buzsákiaknak fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt 
annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át 
az előttünk álló időszakot. Rendkívül nehéz hetek és hónapok állnak előttünk, olyan 
időszak, ami mindannyiunk számára új és szokatlan, hiszen évtizedek óta nem fordult 
elő még csak hasonló helyzet sem, ezért most minden eddiginél fontosabb az 
összefogás! A negatív gazdasági következményeket pedig egyelőre még csak 
becsülni sem tudjuk. 
 
 
Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret!  
 



Tudni kell, hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, 
vannak, akik enyhe tünetekkel vészelik át, sőt, a világban több tízezren néhány hét 
alatt már ki is gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve 
egyéb más betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek ebből a két körből kerültek 
ki), rájuk fokozottan kell figyelnünk!  
 
Kérem a családokat, hogy vigyázva az idősebb korosztályhoz tartozó családtagjainkra, 
mivel ők a legveszélyeztetettebbek, lehetőleg kerüljék a gyermekek nagyszülői 
felügyeltének igénybevételét. Vigyázzunk időseinkre! Kérem, hogy az e korosztályba 
tartozók, lehetőség szerint különösen kerüljék a nagyobb közösségek látogatását, 
saját egészségük védelme érdekében. 
 
Fontosnak tartom ismét hangsúlyozni, jelenleg sem tudunk településünkön igazoltan 
fertőzött koronavírusos betegről, a ma meghozott intézkedések a megelőzést 
szolgálják, hiszen a legfontosabb ezekben a napokban a fertőzési gócpontok 
kialakulásának megelőzése.  

 
A legfontosabb a buzsáki emberek egészsége és biztonsága. Bár ezek az 
intézkedések megváltoztatják mindennapjainkat, türelmet, higgadtságot és 
körültekintést kérek mindenkitől. 

Hiszem, hogy mi, buzsáki emberek együtt, közösen túljutunk ezen a krízisen!  
 
Buzsák, 2020. március 15. 
 

 

Kara Lajos  

Buzsák község polgármestere 


