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FARKAS KRISZTINA POLGÁRMESTER ASSZONY TÁJÉKOZTATÓJA

Nehéz idők előtt állunk. Az új koronavírus járvány 
tömeges áldozatokat követel világszerte. A vírusnak 
nincs gyógyszere. 

Rajtunk múlik, hogy megállítsuk a járványt. Minden-
kit arra kérek tisztelettel, hogy maradjon otthon. Így 
tudjuk megakadályozni a vírus terjedését Kesztölcön.
Sokan az gondolják, hogy csak az időseket veszé-
lyezteti a vírus. Sajnos ez nem igaz. A fiatalok között 
ugyanúgy szedi az áldozatait a járvány.

Kérem, figyeljék a Kormány tájékoztatóit. A következő 
három hónapban az életünk megváltozik. Szembe kell 
néznünk a félelmeinkkel, a bezártsággal. Szerencsére 
Kesztölcön erős az összefogás. A kesztölci közösség a 
bajban mindig a jó oldalát mutatta meg. 

Tisztelt Kesztölciek! Kérem az együttműködésüket! 
Önök is számítsanak az Önkormányzatra, mindent 
megteszünk, hogy segítsünk, enyhítsük a gondokat. 

A szóbeszédek elkerülése érdekében az alábbi infor-
mációt osztom meg Önökkel:

Kesztölcön jelenleg egy lakos van, akit a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Osztálya járványügyi megfigyelés alá he-
lyezett. Ő az elmúlt 1 hónapban az ausztriai Tirol 
tartományban járt munkavégzés miatt. Jelenleg házi 
karanténban, megfigyelés alatt van otthonában már-
cius 30-ig. Telefonon beszéltem az érintettel és bizto-
sítottam őt az Önkormányzat támogatásáról, de je-
lenleg nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel.
 
Kérem a fentiek tudomásul vételét, és ki szeretném 
emelni, hogy ez egy megelőző óvintézkedés. Tudomá-
sunk szerint több külföldről hazatérő lakosunk is van 
aki önkéntes karanténba vonult családtagjai, barátai, 
és a közösség védelme érdekében. 

Köszönet nekik érte. Vigyázzunk egymásra!

A koronavírus terjedésének megelőzése, fékezése ér-
dekében tisztelettel kérjük ügyfeleinket, hogy ügye-
iket elektronikus úton az Önkormányzati Hivatali 
portálon vagy telefonon intézzék az elkövetkező idő-
szakban. 

SZÁNTÓ ERIKA JEGYZŐ ASSZONY TÁJÉKOZTATÓI

Bejelentéseiket, panaszaikat, észrevételeiket a 
titkarsag@kesztolc.hu címen, illetve a 06-33/484-003 
számon tehetik meg. Az online intézhető ügyekről a  
https://www.kesztolc.hu/onkormanyzat/elektroni-
kus-ugyintezes weboldalunkon tájékozódhat.

A koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági 
helyzetre tekintettel tájékoztatjuk a gazdálkodó szer-
vezeteket és egyéni vállalkozókat, hogy lehetőségük 
van a 2020.09.15-ig fizetendő helyi iparűzési adóelőle-
gük csökkentésére:

Az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig 
benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg 
módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az 
előző időszak adatai alapján fizeti, és számításai sze-
rint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján 
fizetendő adóelőleg összegét.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha úgy látják, hogy be-
vételük az elmúlt év bevételéhez képest jelentősen 
kevesebb lesz, és ezzel a fizetendő helyi iparűzési 
adóelőlegük is csökkenni fog, akkor 2020. szeptember 
15-ig kérhetik az iparűzési adóelőlegük mérséklését 
(csökkentését, vagy eltörlését, ha az árbevétel 0,- Ft).

A helyi iparűzési adóelőleg csökkentésén túl fizetési 
halasztás és/vagy részletfizetés (fizetési könnyítés) is 
engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben 
engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerü-
lése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzet-
ben tőle elvárható, és

b) átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése való-
színűsíthető.

A kérelmek benyújtására az E-Önkormányzati Portál 
biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget, mely a 
következő linken érhető el: https://ohp.asp.lgov.hu.

A kérelmekhez szükséges nyomtatványok neve:
Helyi iparűzési adóelőleg módosítási kérelem: ASP-
ADO-87M-2019

Méltányossági kérelem: ASP-ADO-MK-2017

Amennyiben nem találnak az adott ügyhöz kapcso-
lódó űrlapot, az e-Papír szolgáltatáson keresztül tud-
nak ügyet indítani, mely szolgáltatás itt érhető el:  
https://epapir.gov.hu/
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AZ EMMI IV/239/2020/EAT IKTATÓSZÁMÚ
KÖRLEVELE ALAPJÁN 2020. MÁRCIUS 17-TŐL
RENDELŐNKBEN A KÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK 
LÉPNEK ÉRVÉNYBE:

1. A rendeléseinkre korábban kiadott időpontokat tö- 
 röltük.
2. A rendelő felkeresésére KIZÁRÓLAG HALASZT- 
 HATATLAN ESETBEN van lehetőség.
3. A rendelet szerint a rendelési idő alatt telefonos  
 konzultációs lehetőséget biztosítunk.
4. LÉGÚTI FERTŐZÉSRE UTALÓ TÜNETEKET MUTA- 
 TÓ BETEG A RENDELŐT NEM KERESHETI FEL, a 
 körlevél szerint a rendelő személyzete jogosult  
 utasítani a pácienst arra, hogy térjen vissza ottho- 
 nába és az ellátás távkonzultáció keretében folyta- 
 tódik.
5. Ugyanez a helyzet azokkal a páciensekkel is, aki- 
 nek személyes vizsgálata nem tűnik feltétlenül in- 
 dokoltnak.
6. AKUT LÉGÚTI TÜNETEKKEL RENDELKEZŐ BETE- 
 GET OTTHONÁBAN VIZSGÁLNI TILOS.
• Ha nincs nehézlégzése, telefonos TÁVKONZUL- 
 TÁCIÓ TÖRTÉNIK.
• Ha nehézlégzése van az Országos Mentőszolgála- 
 tot kell értesíteni.
7. Otthonukat elhagyni képtelen idős betegek ellátá- 
 sa elsősorban távkonzultáció keretében történik.

Bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse 
gyógyszereit. A rendelet szerint a kormány által ki-
hirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer 
kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül 
is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg 
TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt 
érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert 
átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a 
receptre felírt gyógyszereket.” 

Forrás: Az emberi erőforrások minisztere 8/2020. (III. 
12.) EMMI rendelet 3. §-a az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról. 

KÖZLEMÉNY AZ ORSZÁGOS LÁTOGATÁSI
TILALOMMAL KAPCSOLATOSAN

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 13305-8/2020/
EÜIG számú, 2020. március 8-án kelt határozatával a 
fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatók, a szoci-
ális intézmények, valamint a fogyatékossággal élőket 
ellátó intézmények vonatkozásában látogatási tilalom 
elrendeléséről döntött. A fenti intézkedéssel kapcso-
latban a Nemzeti Népegészségügyi Központ fontos-
nak tartja kiemelni az alábbiakat:

Az egészségügyi törvény a betegek személyes kap-
csolattartásának több formáját ismeri, ezek közül az 
egyik a beteg meglátogatása. Az érintett, fokozott vé-
delemre szoruló csoportba tartozó személyek életé-
nek és egészségének védelme, megbetegedésük meg-
előzése érdekében elrendelt látogatási tilalom alapján 
a Magyarország területén működő összes fekvőbe-
teg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociá-
lis intézményben került ezen kapcsolattartási forma 
megtiltásra.

A látogatási tilalom nem érinti a betegek és gondo-
zottak egyéb kapcsolattartási jogait, azonban az ebbe 
a körbe tartozó személyes kapcsolattartás esetén a 
szolgáltató köteles megtenni mindazokat az intéz-
kedéseket, amelyek a fertőződés veszélyét a lehető 
leghatékonyabban csökkentik. Az érintett személyek 
kötelesek a szolgáltató ennek érdekében tett intézke-
déseiben együttműködni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a látogatási 
tilalom körébe az alábbiak nem tartoznak, ezért meg-
engedett, azaz nem tilos: 

• A súlyos állapotú, önmagát ellátni nem tudó beteg  
 mellett tartózkodhat egy személy. 
• A kiskorú mellett ott lehet a szülő (vagy a szülő,  
 törvényes képviselő által kijelölt személy). 
• A szülő nő mellett lehet egy általa választott sze- 
 mély (például az „apás” szülésnél).
• A beteget felkeresheti a vallási meggyőződésének  
 megfelelő egyházi személy.

A látogatási tilalommal kapcsolatos részletes, helyi 
szabályokat az intézkedéssel érintett intézmények 
házirendje határozza meg. Az érintett személyeknek 
kötelességük a fertőzés terjedésének megakadályozá-
sa érdekében hozott intézkedésekben együttműköd-
ni, mint amilyen például a kézfertőtlenítés, védőruha 
viselése.

Kérjük a lakosságot, hogy a látogatási tilalommal kap-
csolatban felmerült kérdéseik vonatkozásában köz-
vetlenül az ellátásban érintett intézménnyel vegyék 
fel a kapcsolatot.

KORONAVÍRUS INFORMÁCIÓK (COVID-19)
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Melyek a tünetei és mennyire súlyosak az új korona-
vírus által okozott fertőzések?

A betegség leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és 
a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet fáj-
dalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás vagy hasme-
nés. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan 
jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem 
alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat be-
tegnek. A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciá-
lis kezelés nélkül felépülnek a betegségből. Minden 6. 
fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség 
és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a 
kialakulása, akiknek már olyan meglévő egészség-
ügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, 
szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az 
idősebbeknél. A WHO adatai szerint eddig a fertőzés 
nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.

El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek 
nincsenek tünetei?

Igen. A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek 
által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül tör-
ténik. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kap-
hatjuk el a betegséget, akinél csupán enyhe köhögés 
jelentkezik és nem érzi betegnek magát.

Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?

Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse a  
COVID-19 járványra vonatkozó legfrissebb, hiteles 
információkat. Ezek elérhetőek a WHO honlapján, a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, illetve 
a helyi népegészségügyi hatóságoktól.

Vigyázzon a saját és mások egészségére úgy, hogy be-
tartja a következőket:

1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét őket  
 vízzel és szappannal vagy tisztítsa meg alkoholos  
 kézfertőtlenítővel. Miért? A kézmosás vagy alko- 
 holos kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg a ke- 
 zünkön lévő vírusokat.

2. Tartsa magát legalább 2 méter távolságra minden- 
 kitől, aki köhög vagy tüsszent. Miért? Köhögéskor  
 vagy tüsszentéskor apró folyadékcseppek kerül- 
 nek a környezetbe, amelyek tartalmazhatják a ví- 
 rust. Ha túl közel vagyunk, akkor belélegezhetjük 
  a cseppeket és ezáltal a vírust is.

3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája érintését. Mi- 
 ért? A kezünk számos felülettel, tárggyal érintke- 
 zik, melynek során szennyeződhet az ott lévő ví- 
 rusokkal. Az így szennyezett kézzel a szem, a száj 
 vagy az orr érintése esetén a vírus a szerveze- 
 tünkbe kerülhet, azaz megfertőződhetünk.

4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és környezete be- 
 tartsa a megfelelő higiénés előírásokat. Ez azt je- 
 lenti, hogy takarja el a száját és orrát a behajlított 
 könyökével vagy egy zsebkendővel, amikor köhög  
 vagy tüsszent, ez után pedig azonnal dobja ki a  
 használt zsebkendőt. Miért? A vírus cseppfertő- 
 zéssel terjed. A köhögési, tüsszögési etikett betar- 
 tásával megvédjük a körülöttünk lévőket a külön- 
 böző vírusoktól, így az új koronavírustól is.

5. Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög és nehezen  
 lélegzik, akkor mielőbb hívja fel telefonon orvo- 
 sát. Mondja el neki a tüneteket és azt, hogy az el- 
 múlt időszakban koronavírus által fertőzött terü- 
 leten tartózkodott. Kövesse az orvos útmutatása- 
 it. Miért? A telefonálás lehetővé teszi, hogy az or- 
 vosa a kijelölt egészségügyi intézménybe utalja. Ez 
 Önt is megvédi és segít megelőzni a vírusok és  
 egyéb fertőzések terjedését.

Hogyan lehet gyógyítani az új koronavírus által 
okozott fertőzést?

Nem lehet gyógyítani. Az új koronavírus okozta meg-
betegedéseknek jelenleg nincs speciális, célzott ke-
zelési módja, gyógyszere. Az érintett betegeknél a 
tüneteknek megfelelő, a beteg szervezetét, immun-
rendszerét, légzését támogató kezelést alkalmaznak 
(pl. oxigénterápia, folyadékkezelés, vírusellenes sze-
rek, szükség esetén légzéstámogatás). A koronavíru-
sok ellen jelenleg nincs védőoltás.

Mit tegyenek azok, akik az elmúlt 14 napban olyan 
helyre látogattak, ahol terjed az új koronavírus?

Akár enyhe tünetek esetén is, de különösen, ha belá-
zasodik, köhög és légzési nehézségei vannak, a lehető 
leghamarabb hívja fel a háziorvosát. Miért? Ha telefo-
nál, akkor a háziorvosa fel tud készülni, hogy megfe-
lelő védőeszközök alkalmazásával vizsgálja meg Önt, 
és a kijelölt egészségügyi intézetbe tudja Önt utalni. 
Ez segít elkerülni a fertőzés és más vírusok tovább-
terjedését is. 

Hatékony védekezést jelenthet a koronavírussal 
szemben a maszk viselése?

Nem. Egészséges embernek nem javasolt orvosi masz-
kot viselnie. Csak akkor használjon maszkot, ha lég-
zőszervi tünetei vannak (köhögés vagy tüsszentés). A 
maszkok viselése nagyon fontos az egészségügyi dol-
gozók számára. A WHO azt tanácsolja, hogy észsze-
rűen használjuk az orvosi maszkokat, hogy elkerüljük 
az értékes készletek felesleges pazarlását.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A VÍRUSRÓL
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Ha úgy gondolja, hogy egy adott felület fertőzött, ak-
kor egyszerű fertőtlenítővel tisztítsa meg, hogy eltá-
volítsa a vírust és így megvédje magát és másokat.

Mosson kezet vízzel és szappannal vagy végezzen 
kézfertőtlenítést alkohol-alapú fertőtlenítő szerrel. 

Kerülje a szemének, illetve a szájának és az orrának 
az érintését.

Mi az, amivel nem tudom megelőzni a fertőzést?

Nem hatásos sem a dohányzás. Nem hatásosak a ha-
gyományos gyógynövények. Nem hatásos maszk 
viselése. Nem hatásos az öngyógyítás pl. antibioti-
kumokkal. Ezek bizonyos esetekben kifejezetten ká-
rosak lehetnek.

Forrás: WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) 
www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a- coronaviruses

BÖJTE CSABA GONDOLATAI

Kedves Szülők! Pár nap alatt drasztikusan megválto-
zott az életünk és még korántsem biztos, hogy nem 
lesz még sokkal kényelmetlenebb és veszélyeseb a 
helyzet. Nem tudjuk, mi lesz holnap, vagy akár egy 
óra múlva.  Egy dolog nagyon fontos: felelősségtelje-
sen kell viselkednünk! 

A kormány meghozta a döntést, hogyan kell eljárni 
ebben a rendkívüli helyzetbe, aminek betartása MIN-
DENKI számára kötelező, akár tetszik, akár nem. De 
a legnagyobb szerepe mégis az EGYÉNI FELELŐSSÉG-
VÁLLALÁSNAK van! A következő óvintézkedés-sort 
a Facebookról emeltük át. Sok hasonlót lehet olvasni, 
kérünk mindenkit, fogadjátok meg és akkor sokkal 
kisebb lesz a kockázat!

1. Maradjatok otthon!!! Nem azért zárt be az iskola,  
 vagy küldött a cég haza, hogy szabadon járkálj.

2. Ha mégis el kell menni otthonról (és csakis a leg- 
 szükségesebb esetben!!!) kerüld az embereket! Vi- 
 selj gumikesztyűt!  Fertőtleníts!

3. A bezártságot a családoddal használd ki okosan!  
 Most van idő arra, amire a nagy rohanásban ed- 
 dig nem volt. Nézz sorozatot, olvass, takaríts, ta- 
 nulj online, beszélgess telefonon, találd fel magad, 
 ne panaszkodj és ne szidj senkit a jogos óvintézke- 
 dés miatt. 

4. Védd magad és másokat! Gondolkozz úgy, mintha  
 körülötted mindenki fertőzött lenne, és viselkedj  
 úgy, mintha te is fertőznél. 

5. Védd a gyerekek lelkét. Ne titkolózz, de ne is áraszd  
 el túl sok információval.

6. Kamasz gyerekednek és a továbbra is elbagatelli- 
 záló barátaidnak magyarázd el a helyzet komoly- 
 ságát. A gyerekek most ne bandázzanak, plázáz- 
 zanak és főleg ne gúnyolódjanak és viccelődjenek a 
 vírussal kapcsolatban. A helyzet korántsem vicces.  
 A szabadidőt lehet akár online nyelvtanulással is  
 eltölteni.

7. Ne vásárold ki az üzleteket! Az élelmiszerellátás  
 továbbra is biztosított.

8. Ne terjessz álhíreket, ne kelts pánikot! Csak hiteles  
 forrásból tájékozódj!

Felháborító, hogy a krízishelyzetet számtalan ember 
továbbra is figyelmen kívül hagyja, ezzel veszélyez-
tetve mások egészségét és életét! ÉBRESZTŐ! Nem él-
hetünk úgy, mint ahogy tettük azt még egy hónapja. 
És ezután már soha nem fogunk tudni úgy élni, mint 
eddig. Igyekezzünk fegyelmezetten és felelősen visel-
kedni és dönteni. Csak így tudunk magunkra vigyáz-
ni, ha vigyázunk egymásra!

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A VÍRUSRÓL

A mai naptól kezdve - Mindannyiunk védelme érdekében- a családlátogatásokat és tanácsadásokat szüneteltetjük. 

Csak és kizárólag sürgős esetben megyünk ki látogatni (pl.: újszülött érkezése) és tanácsadásokat is csak sürgős 
esetben tartunk. Természetesen telefonon és online formában továbbra is elérhető vagyok. A tanácsadások így 
telefonon és online zajlanának le, ezáltal a státuszvizsgálatok sem csúsznának vagy maradnának el.

Ebben az időszakban használjuk ki a modern technika adta lehetőségeket.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT VÁLTOZÁSOK - KECSKEMÉTINÉ VIKI
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Tájékoztatjuk a kesztölci lakosságot, hogy a faluban 
különböző Segítő csoportok alakultak. Szükség esetén 
segítséget nyújtanak bevásárlásban, gyógyszerkivál-
tásban, ebédhordásban. Amennyiben a felsorolt terü-
letek valamelyikére igényt tartanak az arra rászorulók, 
a következő személyeket keressék:

• Farkas Krisztina polgármester
 06-30-944-2225
 igényeket fogad

• CBA - Nagyvári Edit
 06-70-322-1298 és 06-33-484-008
 csomagot készítenek, kiszállítják

• Idősek Klubja - Kochnyák Ági
 06-30-833-4818 és 06-33-484-018
 igényeket felveszik, bevásárolnak, házhoz mennek

• Wieszt Emese gyógyszerész
 06-20-946-1230 és 06-33-555-584
 gyógyszert előkészíti

• Vörösné Fuzik Anna (Nusi)
 06-30-217-4552
 Emese által összekészített gyógyszert kiszállítja
 segít a vásárlásban, szállításában

• Az óvoda kesztölci dolgozói
 Nagyváriné Radovics Angelika
 06-30-252-8680 és 06-30-455-5029

• Kara Donát
 06-70-931-1245
 segít a kiszállításban

• Scherlein Attila
 06-70-702-2579
 beszerzés és szállítás

• Káosz vegyesbolt - Mészáros Adél
 06-30-229-4887
 rendelést felvesz és 17 óra után kiszállít

Észrevételeiket továbbítja a Kesztölc –Kestúc Facebook 
csoport adminisztrátora, Nádasi István képviselő is.

Különböző civil kezdeményezések is könnyítik a kesz-
tölciek életét. Helyi vállalkozók szervezésével, lelkes 
varrást kedvelők csoportja maszkokat készít, amelyek 
jól tudjuk nem adnak teljes körű védettséget,azonban 
viselésük hasznos. Terjesztéséről gondoskodnak.

Falunkban az egészségügyi ellátás zavartalanul folyik. 
A gyógyszerellátásra az országos helyzet jellemző.

A közétkeztetés a helyzetnek megfelelő körülmények
között folyamatos.

A hitélettel kapcsolatos változás a következő

Az előzetes miseszándékokban jelzett miséket Dr. Ma-
gyar Pál atya egyedül, hívők nélkül tartja meg, mivel 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar a járvány miatt, elő-
re nem látható időpontig felfüggesztette a nyilvános 
szentmiséket.

A vasárnap reggeli 9 órás szentmiséről Juhász Sándor 
képviselő felvételt készít és 18 órakor leadja a faluté-
vén, megosztja Kesztölc honlapján.

KÖZÖSSÉGI HÍREK

VÁLTOZÁS A GYERMEKORVOSI RENDELÉSBEN - DR. KÉNINGER ANNA

Értesítem Önöket, hogy a jelenlegi járványügyi 
helyzetre való tekintettel, 2020.03.23., hétfőtől a 
gyermekorvosi rendelés ideje változik, visszavo-
násig. Munkaidőben telefonon elérhető vagyok.  
06-30-9977-499. Az egészséges tanácsadás (védőoltás, 
szűrés) rendje nem változik, időpontra érkezhetnek.

Hétfő: Piliscsév: 9:00-10:30 óráig
 Kesztölc: 11:00-12:00 óráig

Kedd: Piliscsév: 11:00-12:00 óráig
 Kesztölc: 9:00-10:30 óráig

Szerda: Piliscsév: 11:00-12:30 óráig
 Kesztölc: 13:00-14:00 óráig

Csütörtök: Piliscsév: 13:00-14:00 óráig
  Kesztölc: 11:00-12:30 óráig

Péntek:  Piliscsév: 9:00-10:30 óráig
  Kesztölc: 11:00-12:00 óráig

Megértésüket köszönöm!

Mindenki vigyázzon magára és gyermekére!



Kiadó: Kesztölc Község Önkormányzata (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.,  Tel.: 33/484-003,  Fax: 33/484-339, E-mail: info@kesztolc.hu)
Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal ◆ Szerkesztő: Radovics Istvánné ◆ Grafika, tördelés: Szijártó Árpád ◆ Fotók: Juhász Sándor

Megjelenik: Kesztölc község területén, 1000 példányban ◆ Nyomdai munkák: Spori Print Vincze Kft. - Esztergom

Bővebb információk: koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak  
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,  

hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen  
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok  
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén  

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy  
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,  

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ
FELHÍVÁS
MARADJANAK OTTHON!

KORMÁNY INFORMÁCIÓ


