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RBP/965-12/2020.
Tárgy: Az önkormányzati intézmények működési rendjének változása

Rábapatona Község Polgármesterének
2/2020.(III.16.) polgármesteri határozata
A 45/2020. (III.14.) Korányrendelet 2. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Rábapatona
Község közigazgatási területén az Önkormányzat működési körébe tartozó intézmények
vonatkozásában az alábbiakat rendelem el:
• Családi Bölcsőde:
2020. március 17-től a bölcsőde zárva tart.
Gyermekfelügyeletet kizárólag azok részére biztosítunk, akik semmilyen formában
nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. Gyermekfelügyelet biztosításáról a
szülők minden esetben egyeztessenek az intézmény vezetőjével:
Szalai Lászlóné 06-20-564-5687
• Védőnői szolgálat:
A védőnővel egyeztetve az ellátással kapcsolatban 2020. március 16-tól az alábbiak
betartását kérem:
o A vetkőztető- és a váróhelyiségben csak 2-2 fő tartózkodjon. Ha többen
vannak, akkor a várakozás a szabadban legyen (ne csoportosan, egymástól
legalább több méter távolságban!)
o A gyermekkel csak egy szülő érkezzen az épületbe!
o A tanácsadóban minden gyermek után szellőztetés és fertőtlenítés fog történni.
o Csak egészségesen jöjjenek tanácsadásra, a „csak kicsit köhögök, csak kicsit
folyik az orrom” nem elfogadható. Egymás egészségét óvjuk!
o Családlátogatásra csak halaszthatatlan esetben kerül sor (előtte telefonos
egyeztetés) Természetesen kivételek az újszülöttek.
o A tanácsadóban 2020. március 18-20. közötti időszakban festés lesz, a
tanácsadás szünetel.
o A védőnő telefonon elérhető
Gácsné Kozma Ildikó 06-20-911-0354
• Fogorvosi rendelés:
A rendelés keretében kizárólag sürgősségi ellátás nyújtható. Az ellátással kapcsolatban
érdeklődni lehet:
dr. Kovács Violetta 06-30-929-9282
• IKSZT
Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
9142 Rábapatona, Kossuth utca 18.
telefon: 06-96/583-000, telefax: 06-96/583-001
web: www.rabapatona.hu, e-mail: polgarmester@rabapatona.hu
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2020. március 16-tól az intézmény zárva tart, programok nem kerülnek megrendezésre
• Polgármesteri Hivatal
2020. március 17-től a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Kérem az
elektronikus ügyintézés lehetőségeit vegyék igénybe, valamint munkaidőben a
települési honlapon található elérhetőségeken keressék az ügyintézőket
https://www.rabapatona.hu/onkormanyzat/polgarmesteri-hivatal/ugyintezok
Jelen intézkedés visszavonásig, vagy a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet megszűnéséig érvényes.
Rábapatonán, 2020. március 16.
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