
T Á J É K O Z T A T Ó 
 
 
Tisztelt Békésszentandrásiak! 
 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata állandó figyelemmel kíséri a 
koronavírussal kapcsolatos helyzetet és követi az Operatív Törzs ajánlásait. 
Ezek, és a saját szakértőinkkel való egyeztetések nyomán az alábbiakat 
kérem a lakosoktól: 
Maszkviselés: 
Az otthonunkon kívül minden olyan élethelyzetben melyben a másik embertől 
a 1,5 m való távolságtartás nem biztosított viseljünk maszkot, mely az orrot és 
a szájat is eltakarja. 
 
A segítségre szoruló idősek, házi karanténban illetve járványügyi 
megfigyelés alatt lévők hívását a Polgármesteri Hivatal  8.00 és 16.00 óra 
között az alábbi telefonszámon várja: 06/66/218-344, 16.00 óra után a 
06/20/498-4234 telefonszámon. Ezeken a telefonszámokon, vagy a 
polghiv@bekesszentandras.hu email címen a nevük, a lakcímük és a 
telefonszámuk bediktálását követően kérhetnek segítséget a napi 
bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, csekkek befizetésében, vagy 
más, az otthonuk elhagyását igénylő, halaszthatatlan feladat ellátásában. 
 
Kérem, hogy minden békésszentandrási tudatosítsa magában: a járványügyi 
helyzetben mindannyian döntéshozók vagyunk, és felelősséggel tartozunk 
nem csak a saját, hanem a közösség egészségéért is! Bármilyen önkéntes 
segítséget, jó tanácsot szívesen fogadunk, de mindenkit arra kérünk, 
hogy fokozottan tartsa be a egészségügyi előírásokat: 
 
A lakosság feladata, hogy abban az esetben, ha úgy érzi, hogy Ő 
megbetegedett kötelessége értesíteni a háziorvosát és Ő köteles tájékoztatást 
adni. Ha az alábbi tüneteket tapasztalják Önmagukon, akkor mindenképpen 
szóljanak a háziorvosuknak (06/30/985-7257): 
 

- tartósan magas láz, hidegrázás 
- erős fejfájás 
- mellkasi fájdalom 
- intenzív gyengeség 
- gyakori kimerültség 
- nehézlégzés  
- néha tüsszentés 
- torokfájás 
- száraz köhögés. 
- a szaglás/ízlelés elvesztése 

 
A jelenlegi helyzet új körülményeket hoz minden korosztály, minden 
békésszentandrási számára. Új helyzetben kell, hogy helytálljunk, ezért 
mindenkitől azt kérem, hogy továbbra is türelmesen, egymást segítve éljük 



meg ezeket a napokat. Kérem a település lakosságát, hogy segítse 
munkánkat, mert közösen le tudjuk küzdeni a nehézségeket. 
 
Minden nap kövessék nyomon a médiában megjelent híreket, valamint 
naprakész tájékoztatástkaphatnak a www.koronavirus.gov.hu honlapon, 
valamint az alábbi ingyenes információsvonalakon:06/80/277-455,, 
06/80/277-456 
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