TISZTELT SZÁNTÓDI POLGÁRTÁRSAIM!
Az Alaptörvény 53. cikke értelmében, a Kormány vészhelyzetet hirdetett ki az elmúlt
napokban.
A Katasztrófavédelmi Törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat Képviselő-testületének a feladat és hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Képviselő-testületi üléseket összehívni nem lehet. A jövőben döntéseimet a
Képviselő-testület tagjaival elektronikus úton történő egyeztetés után hozom meg.
Az elmúlt napokban a következő korlátozások léptek életbe:
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Közösségi házunk valamennyi rendezvénye elmarad (Társastánc, Linedance,
Pilátesz, Zenebölcsi, Krisztus Szeretete Egyház gyülekezete, Nótakör, Nyugdíjas
klub)
A Tüskés Tibor könyvtár is zárva tart.
A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban és Szántódi kirendeltségén
az ügyintézés csak a sürgős estetekre korlátozódik. A Szántódi hivatalban
egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat.
A Balatonföldvári Kistérség szociális és gyermekjóléti szolgálatánál az ügyfelek
személyes fogadása határozatlan ideig szünetel. a szociális gondozók a
továbbiakban is látogatják a házi-segítségnyújtást igénybevevő időseket,
valamint a jelzőrendszeres házi-segítségnyújtást igénybevevőt riasztás esetén.
Falugondnoki szolgálatunk folyamatosan működik. Az ebéd kiszállítás
megoldott, azonban a konyhák tájékoztatása alapján a jövőbeni esetleges
alapanyag hiányok miatt szűkülhet a menüválaszték.
A megszokott keddi és csütörtöki napokon történő orvosjáratok egyelőre
szünetelnek.
A szakemberek véleménye szerint a korona-vírus fertőzésre leginkább az idősebb
korosztály érzékeny, ők a leginkább veszélyeztetettek. Kérem az időskorú
Szántódiakat fokozottan vigyázzanak magukra, ne menjenek olyan helyre, ahol
sok emberrel kerülnek kapcsolatba. Kérem a hozzátartozókat, hogy mindenben
legyenek az idős családtagjaik segítségére.
Falugondnokunk, Mucza Milán (telefon: 06/30/400-1221) a jövőben is
segítségére lesz azoknak az idős embereknek, akik családtagjaikkal nem tudják
megoldani problémáikat (ütemezett bevásárlás, gyógyszer kiváltás stb.).
Falugondnokunk megnövekedett munkáját Németh Zoltán Gamesz-vezető
(telefon: 06/30/916-0140) fogja a jövőben segíteni.

Kérem, hogy mindenki tartsa be a higiéniai előírásokat, csökkentse a személyes
érintkezések számát!
Akiket érint, érvényesítsék azokat az előírásokat, amelyek a külföldről hazaérkezőkre,
illetve hozzátartozóikra vonatkoznak.
Összefogással segítsük, hogy a korona-vírus járvány minél kisebb problémát,
veszélyt okozzon Szántódon.
Szántód, 2020. március 18.
Vizvári Attila sk
polgármester

