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Tisztelt Lakosok! 

A koronavírussal kapcsolatban fennálló helyzetre tekintettel az alábbi intézkedések léptek életbe 

településünkön: 

 

Általános Iskola, Óvoda Telefon: 36/489-239, 36/497-191 

Az általános iskola kormányzati, az óvoda polgármesteri döntés alapján zárva tart. Az óvodában 

csak azok a gyermekek kerülhetnek elhelyezésre, akiknek otthoni felügyelete nem megoldható. 

Az iskolások házi oktatásával kapcsolatban az iskola folyamatosan tartja a kapcsolatot a 

szülőkkel. 

Gyermekorvosi rendelés  Telefon: 36/497-001 

Rendelési idő: Hétfő: 1200- 1300 Csütörtök: 1100-1200 

A rendelő várójában 1 gyermek és 1 felnőtt kísérő tartózkodhat. A gyógyszerek felíratása 

telefonos megbeszélés alapján történik. 

Háziorvosi ellátás  Telefon: 36/497-001 

Rendelési idő: Kedd 830-1030 Csütörtök: 830-1030 

Az orvosi rendelést sürgős esetben kérjük igénybe venni. A gyógyszerfelíratás telefonos 

megbeszélés alapján történik, rendelési időben. Keddi és csütörtöki napokon történik a receptek 

elszállítása. Szerdán és pénteken pedig kihordásra kerül a felírt gyógyszer. 

Védőnői szolgálat  Telefon: 36/487-876 

Az eddig megszokott módon kéthetente van védőnői ellátás. A vizsgálatokhoz, tanácsadásokhoz 

időpont egyeztetése szükséges. (kedd 800-1100, szerda 800-1400, csütörtök és péntek 800-1000). Az 

eddig leegyeztetett időpontok változatlanok. 

Vérvétel 

A pénteki vérvétel határozatlan ideig szünetel. A szakrendelések is csak sürgős betegeket 

fogadnak. Beutalók, igazolások (közgyógyellátás, ápolási díj, stb.) 

A gyógyszerjavaslatok érvényessége meghosszabbodik, az elrendelt vészhelyzet befejezését 

követő 90 napig. A jogosítványok érvényessége a vészhelyzet befejezését követően még 2 hétig 

meghosszabbodik, a jogosítványérvényesítés is szünetel. 

Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyúti Kirendeltsége Telefon: 36/497-001 

A hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel.  

Problémákkal, bejelentésekkel kapcsolatosan telefonon és ügyfélkapun keresztül érdeklődjenek. 

Kérem az időskorú lakosságot, hogy lehetőség szerint otthon tartózkodjanak! 

Akinek nincsen közvetlen hozzátartozója vagy rokona, aki segíteni tud bevásárolni vagy a 

gyógyszerkiváltásban, az kérjen segítséget a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyúti 

Kirendeltségétől. 

Kérek mindenkit, hogy figyeljünk és vigyázzunk egymásra! 

 

Nagyút, 2020. március 18. 

     Tisztelettel:  

            Tóth Géza 

                                 polgármester sk. 
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