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INTÉZKEDÉSI TERV 
(KORONAVÍRUS JÁRVÁNY)  

 

 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő  

HELYI intézkedések körében 

 

 

1. A koronavírus járvánnyal összefüggésben megvalósítandó feladatok 

 

Sorrend Megoldandó feladat 

1.  Településen működő oktatási és gyermekellátó intézmények látogatottságának, a 

gyermekek általi kontaktok számának csökkentése (rendkívüli szünet elrendelése) 

2.  Gyermekek felügyeletének biztosítása  

3.  Gyermekétkeztetés biztosítása 

4.  Szociális étkeztetés biztosítása 

5.  Idősek védelme, ellátásbiztosítás, operatív koordináció 

6.  Települési működés fenntarthatóságának biztosítása 

7.  Fertőzésterjedés lassítása, a járvány görbéjének ellaposítása, az egészségügyi 

ellátórendszer védelme 

 

 

2. Az egyes feladatok megvalósításához szükséges és kapcsolódó intézkedések 

 

1. Feladat Intézkedések 

Településen működő 

oktatási és 

gyermekellátó 

intézmények 

látogatottságának, a 

gyermekek általi 

kontaktok számának 

csökkentése 

(rendkívüli szünet 

elrendelése) 

- rendkívüli szünet elrendelése óvoda és családi bölcsőde 

- tantermen kívüli oktatás bevezetése, digitális eszközhiány felmérése, 

adományozásra buzdítás, esetleges bérleti konstrukciók 

lehetőségének megvizsgálása 

- humán segítség lehetőségének felmérése a digitális oktatás segítésére, 

később az óvodáskorúakra is kiterjesztve 

 

2. Feladat Intézkedések 

Gyermekek 

felügyeletének 

biztosítása  

- ügyeleti rendszerű gyermekfogadás az óvodában, családi bölcsődében 

és a hivatalban 
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3. Feladat Intézkedések 

Gyermekétkeztetés 

biztosítása 

- óvodáskorúak és iskoláskorúak étkeztetésének biztosítása, igény 

alapján, az ügyeleti rendszerben ellátottak esetében helyben, a többi 

esetben elvitellel 

 

 

 

 

 

4. Feladat Intézkedések 

Szociális étkeztetés 

biztosítása 

- meg kell szervezni az ételek házhozszállítását, elsődlegesen a 

szolgáltató útján, ennek hiányában a kiszállítás önkormányzati 

biztosításával 

 

 

 

 

5. Feladat Intézkedések 

Idősek védelme, 

ellátásbiztosítás, 

operatív koordináció 

- felmérésre kerültek a 70 év felettiek, és akiknek nincsen helyi 

családtagja 

- szórólapkészítés a tájékoztatásukra, honlap és egyéb kommunikációs 

csatornákon való közzététel is 

- az ellátást igénylők igénybejelentéseinek fogadása, az 

ellátáskoordináció megteremtése, ehhez humán erőforrás biztosítása 

elsősorban kapacitásátcsoportosítással 

- önkéntes segítők koordinációjának megteremtése, MARADJ 

OTTHON! Mozgalom propagálása, elősegítése. 

 

- az ellátás biztosítása paraméter-rendszerének meghatározása: 

 

az ellátási kötelezettség koordinációt, igényfelmérést, szervezési és 

lebonyolítási feladatot jelent, nem az igénylők beszerzéseinek 

finanszírozását  

- eljárásrend kidolgozása a lebonyolításra, egyeztetések az 

önkormányzati működés koordinációjában, ellenőrzésében résztvevő 

szervezetekkel, MÁK, BM, stb. 

 

 

6. Feladat Intézkedések 

Települési működés 

fenntarthatóságának 

biztosítása 

 

- PMH ügyfél- és partnerforgalom csökkentése, óvintézkedések, a 

hivatali belépés és tartózkodás szabályainak meghatározása:  

 

előbb térben majd időben is korlátozott ügyfélszolgálat, belépési 

pontok lezárása, egyetlen bejárati pont meghatározása 

 

- a hivatali dolgozói állomány (és családi környezetük) kontaktus-
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számának minimalizálását szem előtt tartó kiscsoportos 

gyermekfelügyelet biztosítása a dolgozók számára a pmh e célra 

kijelölt területén a megfelelő védelmi intézkedések biztosításával, az 

egyébként szokásos nagyszülői felügyelet kiváltására szakmai jellegű 

felügyelők bevonása a közművelődés és a nevelés-oktatás területéről 

 

- a védelmi intézkedések és az egyébként is futó működés 

összehangolása, napi szintű aktualizálása, a feladatellátás 

fenntarthatóságának biztosítására tett intézkedések, a források 

hatékony és takarékos felhasználásának biztosítására szolgáló 

likviditás-megőrzési intézkedések meghozatala az egyébként 

aktuálisan nehéz likviditási helyzet további romlásának 

megakadályozását szem előtt tartva 

 

- mindezekhez szükséges utasítások intézmény – és egységvezetői 

egyeztetése 

 

- a beérkezett ajánlások, jogértelmezések felhasználásával a dolgozók 

távolléti, ügyeleti, vagy átirányítotti munkavégzéséhez kapcsolódó 

fizetési és elszámolási rendszer szabályozásának megkezdése 

 

- a dolgozói állomány védelmét szolgáló beszerzések 

folyamatosságának fenntartása 

 

- home-office munkavégzési lehetőségek területeinek meghatározása a 

rendszerek kialakítása  

 

 

7. Feladat Intézkedések 

Fertőzésterjedés 

lassítása, a járvány 

görbéjének 

ellaposítása, az eü 

ellátórendszer 

védelme 

- lakossági felhívások tájékoztatások példamutató eljárások, jó 

gyakorlatok bemutatása 

- egyeztetések lefolytatása a lakosság ellátásában résztvevő üzletekkel, 

a polgárőrséggel, rendőri szervekkel, háziorvosokkal, ügyeletet ellátó 

szervezettel, a feladatellátásba bevonható, önkéntes munkát végző, 

vagy egyéb módon segítő, adományozó szervezetekkel, személyekkel 

- a rendelkezésre álló varrási kapacitások kihasználásával a 

védőeszközök ellátásának javítása 

 

 

 

        Vargáné Kaiser Katalin 

         polgármester 
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