HÉTFŐTŐL SZÜNETEL A BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS
ZALAEGERSZEGEN
A koronavírus terjedése miatt veszélyhelyzet van érvényben Magyarországon,
akárcsak az USA-ban és a legtöbb európai országban. Az intézkedések részeként az
egyetemek és főiskolák után március 16-tól, hétfőtől megváltozik az általános iskolák
és a középiskolák oktatási rendje.
A nevelési-oktatási intézmények közül a bölcsődék és az óvodák az önkormányzat
fenntartásában működnek. Az iskolákra vonatkozó döntés megismerése után, még
pénteken éjszaka webes felületen egyeztettünk a zalaegerszegi bölcsődék és
óvodák vezetőivel, ma, szombaton pedig több órás rendkívüli megbeszélést
folytattunk minden érintettel a Városházán. A döntés értelmében – ahogy a főváros,
sok megyeszékhely és kisebb városok esetében is – március 16-tól, hétfőtől
Zalaegerszegen is szünetelni fog a bölcsődei és az óvodai ellátás. Hétfőn, kedden és
szerdán még ügyeletet tartanak a bölcsődékben és az óvodákban azon szülők
számára, akik hirtelen nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet, így az ő
gyermekeiket ebben a három napban fogadják majd az intézményekben, csütörtöktől
pedig teljes szünet lép érvénybe.
Ami az étkeztetést illeti: hétfőn, kedden és szerdán az ügyeletet igénybe vevők a
szokásos módon, helyben fognak étkezni. Azok pedig, akik ezután is igényt tartanak
az ebédre, nem helyben fogyasztva, hanem elvitelre kapják meg. Az igények
felmérése hétfőtől kezdődik az intézményekben, a későbbi gyakorlatról részletes
tájékoztatást fognak kapni a szülők a bölcsődékben és az óvodákban.
A meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető
legkisebb mértékben érintsenek bennünket, zalaegerszegieket! Azért kérjük, hogy a
gyermekek maradjanak otthon a következő hetekben mert ez szolgálja minden
zalaegerszegi érdekét, a közösségünket. Fontos, hogy a felügyeletet lehetőleg ne a
nagyszülőkre bízzák, mert ők a betegség által legveszélyeztetettebb korosztály!
További intézkedések:
A Polgármesteri Hivatalban 2020. március 16-tól, hétfőtől határozatlan ideig az
ügyfélfogadás szünetel. Egyúttal kérjük az ügyfeleket, hogy lehetőleg telefonon vagy
elektronikus úton intézzék az ügyeiket. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett
az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét.
Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérjük, hogy telefonon
egyeztessenek az ügyintézővel.
A Városháza épületében 2020. március 16-tól nem tartunk esküvői ceremóniát, így a
helyszín minden esetben a díszterem lesz. A díszteremben tartózkodók létszáma
(vendégek és közreműködők együtt) nem haladhatja meg a 100 főt, melyet
ellenőrizni is fogunk.
2020. március 16-tól egyáltalán nem lesznek rendezvények a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban, a József Attila Városi Tagkönyvtárban, az Apáczai Csere János
Tagkönyvtárban, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban, annak

alegységeiben, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, az Art Moziban, továbbá
a Göcseji Falumúzeumban. Egyéni látogatásokra ezután is lesz lehetőség.

