
TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT TISZAFÖLDVÁRON ÉRVÉNYBE 

LÉPETT INTÉZKEDÉSEKRŐL 

 

1. A Tiszaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban és bölcsődében 
2020. március 18. napjától rendkívüli szünet került elrendelésre. 

 
2. Az óvodákban és bölcsődében ügyeleti rendszer keretében gyermekfelügyelet kerül 

biztosításra arra az esetre, ha a szülő más módon nem tudja biztosítani a gyermeke napközbeni 
felügyeletét. 
 

3. Aki igénybe kívánja venni az gyermekfelügyeletet, annak erről legkésőbb 2020. március 17-
én nyilatkoznia kell az intézményben az erre rendszeresített formanyomtatványon. 

 
4. Ügyeleti ellátás keretében sem vihető be az intézménybe bármilyen betegség tüneteit mutató 

gyermek. 
 
5. A gyermekfelügyelet esetén az óvodába és a bölcsődébe vitt gyermekeket az előtérben kell 

átadni a gondozónak, illetve az óvodapedagógusnak – külön protokoll szerint – az 
intézménybe szülőnek, kísérőnek belépni szigorúan tilos! 

 
6. A Tiszaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában működő, az Egyesített Szociális 

Intézmény által ellátott Tiszaföldvár, Mártírok út 86. szám alatt működő nappali szociális 
ellátó központ működése 2020. március 18. napjától határozatlan ideig szünetel. 

 
7. Az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár által ellátott házi segítségnyújtás továbbra is 

működik.  
 
8. A gyermekétkeztetés a Tiszaföldváron működő iskolákban, óvodákban és bölcsődében 

továbbra is biztosított.  
 
9. A gyermekfelügyeletet nem igénylő, otthon felügyeletet ellátó szülők gyermekei esetében a 

szülő kérésére - jelenleg ételhordó szülő általi biztosításával és elvitelével, majd (várhatóan 1-
2 hét elteltével) előre csomagolt ételek elvitelével biztosított. 

 
10. A Tiszaföldvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban és bölcsödében a 

gyermekfelügyeletre adott gyermekek esetében az étkeztetésre az intézményben kerül sor.  
 
11. A Tiszaföldvár Város Önkormányzata által működtetett vérvételi labor továbbra is működik, 

azzal a kivétellel, hogy háznál és a Tiszaföldvári gondozó ház bentlakóinál nem teljesít 
vérvételt. 
 

12. A Tiszaföldvár Város Önkormányzata által fenntartott szálláshelyek 2020. március 17. 
napjától kezdődően határozatlan ideig zárva tartanak. Az eddig az időpontig előre lekötött  
foglalások teljesíthetők. 
 

13. A Tiszaföldváron működő játszóterek 2020. március 17. napjától kezdődően határozatlan 
időtartamig zárva tartanak. 
 

14. A Tiszaföldvár Város Önkormányzata fenntartott és külső szolgáltató által üzemeltetett helyi 
autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás működésére a szolgáltatóval egyetértésben 
rendkívüli menetrend kerül kidolgozásra. 

 
15. Fogorvosi ellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható 


