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LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

A KORONAVÍRUS KAPCSÁN KÉSZÍTETT 

LAKOSSÁGI KIADVÁNYA 
 

Tisztelt Lakosság! Kedves Leányváriak! 

 

Leányvár község polgármestereként szükségesnek tartom, hogy a Magyarország Kormánya által kihirdetett 

veszélyhelyzet tekintetében, valamint a koronavírus általi megbetegedések megelőzése és a lakosság 

egészségmegőrzése érdekében eddig hozott helyi döntésekről, megvalósított intézkedésekről és a 

mindnyájunkat érintő szolgáltatások kapcsán bevezetett változásokról tájékoztassam Önöket. 

Leányvár Község weboldalán (www.leanyvar.hu) és közösségi oldalán 

(https://www.facebook.com/leanyvar/) az önkormányzat igyekszik minden friss információt közölni, de 

gondolva a lakosság egészére - kiváltképp azokra, akik nem követik az online híreket – egy nyomtatott 

formában kiadott, fontosabb információkat összegző lakossági tájékoztató kiadása mellett döntöttem. 

 

Ezúton is kérem Önöket, hogy fokozottan és fegyelmezetten tartsuk be a veszélyhelyzetre vonatkozó 

intézkedéseket! Kerüljük a közösséget és mellőzzük a bel- és kültéri összejöveteleket. Figyeljünk 

egymásra, főképp az idősebb korosztályra, akik lehetőség szerint lakóhelyüket vagy tartózkodási 

helyüket ne hagyják el. A családi felelősségvállalás idős hozzátartozóink egészségvédelme érdekében 

most különösen fontos! Az otthonmaradás megelőző szerepét erősítsük meg szüleinkben, 

nagyszüleinkben, tegyünk meg mindent védelmük érdekében! 

Jelen helyzetre ne tekintsenek komolytalanul, hiteles forrásokból tájékozódjanak, hamis pánik- vagy 

biztonságérzetet másokban ne keltsenek! 

  

Tisztelettel: Fári Csaba polgármester 

*** 

 

TÁJÉKOZTATÁS JÁRVÁNY MEGELŐZÉSE, A LAKOSSÁG 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGREHAJTOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉSEKRŐL, BEVEZETETT INTÉZKEDÉSEKRŐL 
 

- A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020.03.17-től határozatlan ideig szünetel. 

Halasztást nem tűrő ügyeik tekintetében ügyintézést telefonon vagy elektronikus formában lehet 

kezdeményezni az alábbi elérhetőségeken: 

  

 Központi e-mail: hivatal@leanyvar.hu, Központi tel.: 06-30/698-1455 

 Fári Csaba polgármester elérhetőségei: 

 E-mail: polgarmester@leanyvar.hu, Tel.: 06-30/235-8120 

 Anyakönyvi ügyintézés: 

 E-mail: hivatal@leanyvar.hu, Tel.: 06-30/827-1980 

 E-portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu (ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek részére) 

 

- Leányvári Cseresznyefa Óvodában 2020.03. 17-től visszavonásig rendkívüli szünet került 

elrendelésre.  

- A Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2020.03.17-től határozatlan ideig zárva tart, a házban 

működő programok felfüggesztésre kerültek. 

- A közösségi játszótér 2020.03.17-től szintén határozatlan ideg lezárásra került. 

- A felmért igény alapján egyszer használatos eldobható edények használatával, házhozszállítással 

gondoskodunk a gyermekétkeztetésről. A szociális étkeztetés keretében szintén bevezetésre került az 

eldobható edények használata, a kihelyezett ételhordók 2020.03.18-tól nem kerülnek begyűjtésre. 

- Leányvár Község Önkormányzata 2020.03.17-től az önellátásukban korlátozott, családjuk vagy más 

közösség által nem segített személyek részére (kiváltképp a koronavírus megbetegedés kapcsán 

nagyobb veszéllyel fenyegetett 65 év feletti lakosság részére) az alapvető élelmiszerek 
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beszerzésében, gyógyszerkiváltásban, egyéb halasztást nem tűrő ügyintézésben segít. Ezen igényt az 

érintett, de akár távol élő családtagok, ismerősök is jelezheti a Község polgármestere részére a 06-

30/235-8120-as telefonszámon, vagy a közzétett űrlapunk segítségével, mely tartalmaz minden 

szükséges információt. 

- Szociális ügyekben, segélykérelemmel 2020.03.17-től a polgármestert szükséges szintén telefonos 

úton megkeresni. 

- A 70. életévüket betöltött személyeket a kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási 

helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot 

tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodást a települési önkormányzat polgármestere vállalja! 
 

*** 

TÁJÉKOZTATÁS A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉRE BEVEZETETT 

VÁLTOZÁSOKRÓL A HÁZIORVOSI RENDELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
  

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az emberi erőforrások minisztere arra kérte az 

egészségügyi szolgáltatókat, hogy a 65. év feletti orvosok és szakdolgozók semmilyen beteggel ne 

találkozzanak személyesen március 16-át követően. Ennek értelmében Leányvár háziorvosi ellátása a 

kormány által kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáig az alábbiak szerint módosul. 

 

A háziorvosi rendelőben a megszokott rendelési idő alatt 

KIZÁRÓLAG TELEFONOS KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG 
biztosított az alábbi telefonszámokon: 

06-33/487-274 (Háziorvosi rendelő) 

06-30/216-5668 (Dr. Hargitai Zoltán háziorvos) 

Rendelési időn kívül 16 óráig a háziorvost keressék! 

 

Az e-recept-felíratás, labor-beutalók, táppénzes ügyek is csak telefonon vagy elektronikusan intézhetőek! 

Amennyiben az ellátott vagy beteg az elektronikus formát részesíti előnyben a e-recept felíratás során, a 

drhargitaizoltan@freemail.hu e-mail címre küldjön üzenetet, amelyben feltünteti: 

- nevét, lakcímét, születési dátumát, TAJ számát, 

- azt, hogy nincs panasza és pontosan milyen gyógyszerre van szüksége és 

- telefonszámát is adja meg a felmerülő kérdés tisztázása érdekében. 

Kérjük, hogy mindenki várja meg az e-mailre küldött válasz üzenetet, csak akkor induljanak el a 

gyógyszertárba, ha a visszaigazoló e-mailt megkapták. Beteg ember, 65 év feletti gyógyszertárt ne 

látogasson, kérjen segítséget hozzátartozótól, szomszédtól, vagy az önkormányzattól a lentebb 

részletezettek szerint! 

 

Amennyiben panasza van és/vagy nem állandó gyógyszerének felíratására van szükség, a telefonos 

megkeresési formát válassza az e-mail helyett! 

 

Csak az keresse fel személyesen a háziorvosi rendelőt, akinek beutalót vagy gyógyászati segédeszköz-

receptet kell átvennie! 

INDOKOLT ESETBEN 

 (nem légúti fertőzésre utaló tünetek esetén is!), 

DR. HARGITAI ZOLTÁN HÁZIORVOSSAL TÖRTÉNŐ  

TELEFONOS KONZULTÁCIÓT KÖVETŐEN, 

DR. GODA BENEDEK PILISCSÉVEN (BÉKE U. 23.)  

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-12 ÓRA KÖZÖTT FOGADJA A LEÁNYVÁRI BETEGEKET. 

Időpontkérésre nincs szükség, de KÉRJÜK ÖNÖKET, CSAK INDOKOLT ESETBEN KERESSÉK 

FEL A PILISCSÉVI RENDELŐT! 

 

ELÉRHETŐSÉGEK: 

Dr. Hargitai Zoltán háziorvos száma: 06-33/487-274, 06-30/216-5668  

Piliscsévi Háziorvosi Rendelő száma: 06-33/472-295 

mailto:drhargitaizoltan@freemail.hu
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*** 

TÁJÉKOZTATÁS AZ E-RECEPT KIVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

TUDNIVALÓKRÓL 
(EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága által 2020.03.13-án lezárt dokumentum alapján) 

 

A jelenlegi veszélyhelyzetben E-receptet bárki kiválthat hozzátartozója, ismerőse részére felírási igazolás 

nélkül is, amennyiben tudja az érintett TAJ számát és önmagát hitelt érdemlően tudja igazolni 

(személyigazolvánnyal vagy útlevéllel). 

Leányvár Község Önkormányzata 2020.03.17-től az önellátásukban korlátozott, családjuk vagy más 

közösség által nem segített személyek részére (kiváltképp a koronavírus megbetegedés kapcsán nagyobb 

veszéllyel fenyegetett 65 év feletti lakosság részére) a gyógyszer kiváltásban is segít. Ezen igényt a lakosság 

Leányvár Község polgármestere részére jelezze a 06 30/235-8120-as telefonszámon. A TAJ szám 

megadásáról ne feledkezzen meg! 

*** 

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZAKORVOSI JAVASLATOK LEJÁRTÁNAK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet 3. §-a alapján) 

  

Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított 

szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet 

megszűnését követően 90 napig! 

*** 

 

TÁJÉKOZTATÁS A DOROGI SZAKRENDELŐ BETEGELLÁTÁSÁT ÉRINTŐ 

VÁLTOZÁSOKRÓL 
(Esztergomi Vaszary Kolos Kórház tájékoztatása alapján) 

 

A járványügyi-helyzet miatt a dorogi Rendelőintézet szakrendeléseinek jelentős részét leállították, a 

meglévők is folyamatosan változnak. A működő SZAKRENDELÉSEKET SZEMÉLYESEN 

KIZÁRÓLAG SÜRGŐS ESETBEN KERESSÉK FEL, ELŐZETESEN TELEFONON KÉRT 

IDŐPONT ALAPJÁN! A gyógyszerek felírása érdekében telefonon kell hívni a szakrendelőt! 

A kontrollvizsgálatok szükségességéről is telefonon egyeztessenek a kezelőorvossal. 

Működő szakrendelések vonatkozásában a további szigorú szabályok betartására hívják fel a 

figyelmet: 

- A váróban lehetőség szerint viseljenek szájmaszkot, és tartsák meg betegtársaiktól a 2 méter 

távolságot, szakrendelésekre lehetőség szerint egyedül érkezzenek. 

- Krónikus betegségben szenvedő és 65 év feletti betegek csak feltétlen szükség esetén jöjjenek a 

kórházba, a szakrendelésekre. 

Azon esetekben ahol az elmaradó szakrendelések miatt nem tudnak ellátáshoz jutni, de ezt sürgősségi 

helyzet teszi indokolttá, mert az ellátás a Háziorvosi praxisban már nem megoldható, az esztergomi 

Sürgősségi Ambulancia vehető igénybe. Láz, köhögés esetén ne menjenek a sürgősségi osztályra, 

forduljanak a háziorvosukhoz telefonon. 

Az esztergomi kórház kiadott tájékoztatója alapján a tervezhető műtéti beavatkozások felfüggesztésre 

kerültek, az országos látogatási tilalom lépett életbe. A látogatási tilalom alól kivételt képez a súlyos 

állapotú beteg látogatása esetén a közeli hozzátartozó, kiskorú esetén a szülő, a szülő asszony által megjelölt 

egy hozzátartozó, illetve az egyházi személy a beteg kérésére. 

 

ELÉRHETŐSÉGEK: 

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő központi száma: 06-33/513-140 

Esztergomi Vaszary Kolos Kórház központi száma: 06-33/542-300 
Esztergomi Sürgősségi Betegellátó Osztály: 06-33/542-300 

https://www.google.com/search?q=dorog+sztk+telsz%C3%A1m&oq=dorog+sztk+telsz%C3%A1m&aqs=chrome..69i57j0.10846j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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TÁJÉKOZTATÁS A DOROGI KORMÁNYABLAK, OKMÁNYIRODA 

ELJÁRÁSÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 
(A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján) 

 

Az okmányirodát kizárólag akkor keressék fel személyesen, ha az ügyintézés feltétlenül indokolt, 

elektronikus úton nem intézhető és halasztást nem tűr. Lehetőség szerint ebben az esetben is kérjenek 

időpontot. Az okmányirodák korlátozhatják a bent tartózkodók maximális létszámát és kérik, hogy 

tartsanak egymástól kellő távolságot a várakozás során. 

Az elkészült okmányok átvétele nem személyesen történik, azok postai küldeményként a postaládákba 

kerülnek kézbesítésre.  

A lejáró okmányok megújítására nincs szükség, azok Magyarország területén a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 15 napig érvényesek. Azoknak, akiknek külföldön is érvényes okmányra van 

szükségük, a lejárt okmányokat megújíthatják a kormányablakokban. 

 

ELÉRHETŐSÉGEK: 

Dorogi Kormányablak központi száma: 06-33/795-204 

 

*** 

 

TÁJÉKOZTATÁS DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL 
(Intézményvezetői tájékoztatása alapján) 

 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében személyes ügyfélfogadásra csak előzetes telefonos 

bejelentkezés alapján van lehetőség. A Szolgálatvezető kéri az ügyfeleket, hogy részesítsék előnyben a 

telefonos, vagy e-mailben történő kapcsolatfelvételt, valamint arról adott ki tájékoztatást, hogy az érintett 

családoknál a családlátogatásokat csak a legszükségesebb esetekben fogják személyesen megtenni, helyette 

a telefonos kapcsolattartásra törekednek. 

Elérhetőségek: 

Csillag Ramóna családsegítő száma: 06-30/427-8883, E-mail: gyjsz@piliscsev.hu  

Dorogi Központ száma: 06-33/431-170, 06-30/323-6898, E-mail: gyermekjoleti@dorog.hu  

 

*** 

 

JAVASOLT ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ÚJ KORONAVÍRUS FERTŐZÉSSEL 

KAPCSOLATBAN 
(EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága által 2020.03.16-án lezárt dokumentum alapján) 

 
Az új koronavírus járvány terjedésének és a megbetegedések megelőzése érdekében az alábbi 

általános óvintézkedések betartása szükséges: 

- Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel, vagy 

tisztítsa meg kezét alkoholos kézfertőtlenítővel! (hazaérkezés után, ételkészítés előtt és közben, 

étkezés előtt, WC használatot követően, tüsszentés-köhögés-orrfújás után, beteggel érintkezés előtt 

és után, állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után) 

- Kerülje a szokásos üdvözlési formákat (puszi, ölelés, kézfogás)! 

- Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosást követően nyúljon! 

- Szellőztessen rendszeresen!  

- Otthonában tisztítsa gyakran a megérintett felületeket! 

- Kerülje a tömeget és zárt légterű helyiségeket! 

- Kerülje az érintkezést a betegekkel! 

- Köhögéskor, tüsszentéskor ne a kezébe köhögjön! Használjon papírzsebkendőt - amit használat után 

azonnal dobjon ki! 

- Betegség esetén tartson távolságot másoktól, használjon külön étkészletet, törülközőt, stb. 

mailto:gyjsz@piliscsev.hu
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- Maszk használata légzőszervi tünetek esetén javasolt, hogy védje környezetét a cseppfertőzéstől! 

Szövet (pamut vagy géz maszk) használata nem javasolt! Ha viseli a maszkot, ne érintse annak elülső 

részét levétel során sem! Levételt követően, vagy ha mégis hozzáért a maszkhoz, mosson kezet! A 

maszkot egyszer használja, átnedvesedést követően cserélje, levételt követően dobja ki! 

- Erősítse immunrendszerét! Gondoskodjon a plusz vitamin bevitelről (elsősorban C és D vitamin), 

étkezzen változatosan, lehetőség szerint tartózkodjon a szabad levegőn, rendszeresen szellőztessen, a 

korlátozott élettér ellenére is próbáljon meg mozogni és nem elhagyni magát! 

   

Szülők, nagyszülők, idős rokonok, szomszédok megóvása érdekében az előzőekben felsoroltakon túl, a 

további óvintézkedéseket szükséges betartani: 

- Ha Ön beteg, semmiképp ne találkozzon velük! 

- Látogassa őket ritkábban, helyette inkább telefonáljon, interneten beszéljen velük! 

- Tartassa be velük is az általános óvintézkedéseket, erről tájékoztassa szükség szerint Őket! 

- Tudatosítsa bennük, hogy gyógyszerkiváltás, bevásárlás, egyéb halaszthatatlan ügyintézés esetén 

kérjék az Önök (családtagok, barátok, szomszédok) segítségét, továbbá tájékoztassák Őket az 

Önkormányzat által fenntartott segítő szolgáltatásokról is, melyekről ezen kiadványban, az 

előzőekben részletesen tájékozódhat. 

- Tudja meg, hogy milyen gyógyszereket szednek szerettei, próbáljanak némi tartalékot is beszerezni 

számukra ezekből! 

 

A súlyos betegség kockázata magas az idős korosztálynál, mivel az ő immunrendszerük kevésbé jól 

reagál a fertőzésre. A különböző krónikus alapbetegségek, mint például szív-és érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek kortól függetlenül súlyosbíthatják a kórlefolyást. 

Nincs magasabb kockázat az eddigi kutatások szerint a várandósok esetében, valamint a gyermekek 

körében. 

*** 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ IDŐSEK SÉREMÉRE ELKÖVETETT 

BŰNCSELEKMÉNYEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN 
 

Fokozottan figyeljünk arra, hogy az idősek körében megnövekedhet a trükkös lopásokra tett kísérletek 

száma, a csalók kreativitása végtelen. Időseinkben az általános aggodalom mellett legyen egészséges 

gyanakvás és kövesség az ésszerű óvatosság elvét. Közösségi oldalakon már megjelent a hír, hogy a csalók 

az idős emberek hiszékenységét kihasználva a Koronavírus-gyorsteszt otthoni elvégzését ígérve 

próbálnak bejutni lakásokba! 

 

 

 

 

VIGYÁZZANAK MAGUNKRA! 

FOGJUNK ÖSSZE, FIGYELJÜNK ÉS VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 
 

 


