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KÖZLEMÉNY 

a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről 

A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. március 14. napján megtartott közös 

tanácskozás alapján Biharkeresztes Város, Ártánd Község, Bojt Község, Nagykereki Község, Told Község 

Önkormányzat Képviselő-testületei, bizottságai, az óvoda és bölcsőde vezetőivel egyetértésben az alábbi 

tájékoztatást adjuk:  

 A Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint ennek ártándi, bojti, nagykereki és toldi 

tagóvodája 2020. március 16. napjától határozatlan időre zárva tart a koronavírus miatt kialakult 

veszélyhelyzetre tekintettel az Óvodai Társulás Társulási Tanácsa 6/2020. (III. 14.) sz. határozata 

alapján. 

 Az óvodai, bölcsődei, iskolai étkeztetés 2020. március 16. és 2020. március 20. napja között szünetel. 

Ebben az időszakban gyermeke étkeztetéséről mindenki maga gondoskodjon! 

 Továbbá 2020. március 16. napjától határozatlan időre  

- A Nefelejcs Biztos Kezdet Gyerekház 

- A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések (Biharkeresztes, Ártánd, 

Bojt, Nagykereki, Told) könyvtárai 

szintén zárva tartanak. 

Kérjük a szülőket, hogy a lakosság egészsége és biztonsága érdekében gondoskodjanak gyermekeik otthon 

tartózkodásáról, kerüljék a tömeget és a közösségi helyeket. 

 A Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények a megszokott rendben továbbra is nyitva tart, további 

intézkedések megtételéig. 

 A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása - beleértve az ártándi, bojti, nagykereki 

és toldi kirendeltségek, valamint a polgármesterek, a jegyző és az aljegyző ügyfélfogadását is - 2020. 

március 16. napjától az alábbiak szerint módosul:  

- a kizárólag személyes ügyfélfogadást igénylő esetekben telefonon előre egyeztetett időpontban 

fogadjuk az ügyfeleket, 

- egyéb esetekben az alábbi módokon tartunk kapcsolatot: 

 ugyfelszolgalat@biharkeresztes.hu e-mail címen, 

 06/54-430-001 telefonszámon, valamint a kirendeltségek telefonszámain, 

 a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a kirendeltségek postaládájában 

való elhelyezéssel.  

 

A kérelmek, formanyomtatványok a portán átvehetők. 

 

Fenti intézkedések a lakosság egészségének megóvását, a járvány terjedésének megakadályozását, a 

krízishelyzet mérséklését szolgálják.  

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a felesleges pánikkeltéstől, hangulatkeltéstől és rémhírterjesztéstől 

tartsa távol magát. 

A koronavírussal kapcsolatban csak a koronavirus.gov.hu, valamint a települések honlapjáról tájékozódjanak. 

 

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 

 

Biharkeresztes, 2020. március 14. 

 

 

Dani Béla Péter sk.     Dr. Köstner Dávid sk. 

               polgármester                          jegyző 
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