Tisztelt Hidegkút
A most már mindenkit érintő világjárványra való tekintettel Hidegkúton is fel kell készülnünk,
előre kell gondolkodni és összefogásra van szükség.
A várhatóan hetekig tartó zárlatokra, iskola-óvoda-bölcsőde bezárásra, utazási tilalomra, a
mozgás korlátozására való tekintettel, kérem azokat a szülőket, családokat, időseket,
akiknek munkába járás és egyéb szükségleteik miatt gyermekfelügyeleti, bevásárlási,
gyógyszerbeszerzési vagy bármilyen más okból segítségre van szüksége, azt jelezze a
jegyzőségen, a falugondnoknál, vagy közvetlenül nálam. A helyzetre való tekintettel márc.15én rendkívüli ülést hívtam össze és tájékoztattam a testületet a kapott információkról és
felkértem mindenkit, hogy a várható problémák megoldásán dolgozzon.
Kérek minden szülőt, aki itthon tartózkodik és ameddig nincs Hidegkúton fertőzésveszély,
vagy erre gyanú, addig, amennyiben erre igény lesz, segítsen az Önkormányzatnak, az
esetlegesen itthon maradó gyerekek felügyeletében és a falu működéséhez szükséges egyéb
munkákban.
Kérem a szülőket a középiskolában 4 év alatt kötelezően végzendő közmunka Hidegkúton
való megtételére motiválják, küldjék a gyerekeket. Ez a falunak óriási segítség lenne a jelen
helyzetben. Ez vonatkozik a majd esetleg jövőre továbbtanuló gyermekekre is, aki idén segít,
annak a következő években a teljesítési igazolást megadom.
A gyerekek egész napos elfoglaltságára a faluban lehetőség van szerencsére kültéren a
focipályán, játszótéren, rossz idő esetén a kultúrban(ping-pong stb), egyedi megoldásként a
faluházban, kis létszámban megfelelő távolságtartással, de ehhez felügyelet is kell. Ennek
megszervezése, ha igény van rá nagy feladat. A nagyobbaknak mozgásra rendelkezésre áll
felváltva a volt posta épületben a kondizás. Itt korábban a vizesblokkot rendbe tettük, de ezt
és a megfelelő fertőtlenítési-kézmosási-fűtési-szellőztetési lehetőséget felülvizsgálom.
A Schalbert Tibor és a bolt dolgozói segítségével amennyiben szükség lesz rá az utazás,
boltba járás mellőzésével lehetőséget fogunk biztosítani, megrendelésre és a kiszállításra.
Mint értesültek a háziorvosi rendelés változik, a változás a neten és papíralapon is
kifüggesztésre kerül. Határozottan kérem, hogy a rendelésre csak fokozottan indokolt
esetben és időre menjenek. A váróban csak egy személy tartózkodhat, tartózkodjon.
Továbbá, mint eddig is a feleségemmel (Dr Juhász Helga) minden falubelinek rendelkezésére
állunk egyéb egészségi probléma esetén.
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