
Koronavírus mátészalkai intézkedések 

1. Mátészalkán kezdetektől Operatív Munkacsoportokban gondolkodunk, feladatokhoz 

igazítva a döntéseket, szakmai javaslatokat figyelembe véve. A kollégák előtt tisztázott a 

rendelkezésre állás, a titoktartási kötelezettség fokozottsága, és a közös munka fontossága 

a városért. 

 

2. Első ilyen típusú válságstáb értekezletre 2020. március 9-én került sor, ekkor döntöttünk a 

rendezvényeink lemondásáról, elsősorban a 2020. március 13-án tervezett március 15-i 

rendezvény elmaradásáról.   

 

 

3. Döntöttünk ügyeleti rendszer bevezetéséről a kulturális központunkban, könyvtárban, 

múzeumban, eszerint korlátozni kívántunk a humánkontaktokat, végül a bevezetett 

központi bezárások ezt felülírták. 

 

4. Döntöttünk intézmény/létesítménybezárásokról: bezártuk a városi uszodát, a piacot, a 

mozit, a kulturális központot, a színházat, a múzeumot, a sportcsarnokot, a szabadtéri 

focipályát. Polgármesteri Hivatalunkban ügyeleti rendszert vezettünk be, minimalizálva a 

személyes ügyfélforgalmat, átterelve ezeket telefonos és elektronikus kapcsolattartásra. Az 

itt dolgozó köztisztviselőkön kívül csak telefonos egyeztetést követően, egyesével 

érkezhetnek be az ügyfelek. 

 

 

5. Minden intézményünknek, gazdasági társaságunknak utasításba adtuk a pandémiás tervek 

aktualizálását, ezek elkészültek. 

 

6. A játszótereket fertőtlenítettük, erről táblát helyeztünk ki, ezeket nem zártuk le egyelőre. 

 

 

7. A kormányrendelet kiadásának napján, elsők között, az óvoda és bölcsődevezetők 

összehívásával kerestünk megoldást a gyermekek ellátásának kérdésére. Rendkívüli 

szünetet rendeltünk el, azzal, hogy minden tagintézmény helyi szinten biztosítja a 

gyermekfelügyeletet. Figyelembe kellett vennünk azt, hogy a városi cégek/ gyárak 

dolgozóinak, egészségügyi, közalkalmazotti dolgozóknak, akik másként nem tudják 

megoldani a gyermekek napközbeni felügyeletét, legyen lehetősége az 

intézményrendszerhez fordulni.  

 

8. Ehhez a feladathoz kapcsolódva a rászoruló gyermekek számára szünidei 

gyermekétkeztetést biztosítunk. Aki igényli, vendégétkezést is igénybe vehet. Ezt a 

közétkeztetést ellátó városüzemeltetési kft. készíti napi jelentés alapján, kiviszi a 

tagintézménybe előre csomagolva, és az előre csomagolt ételt osztják ki az óvónők az 

étkezésre érkezőknek. 

 



9. Előkészülünk adatokkal, nyilvántartásokkal. Elkészült a polgármesteri hivatal 

munkatársainak mobiltelefonos elérhetőségi listája, a könnyebb kapcsolattartáshoz. 

Intézkedéseket tettünk a helyi lakosok nyilvántartására, felmértük hány háztartás, hány 

fővel működik, az esetleges felmerülő kijárási tilalom előkészítésére. Nyilvántartást 

készítettünk a helyi éttermekről is, ha a közétkeztetési cégünk nem bírná a vendégétkeztetés 

terheit, álljon rendelkezésre olyan, akit bevonhatunk. 

 

 

10. Módosítottunk az esküvők lebonyolításán. Egyrészt korlátoztuk a résztvevők számát 10 

főben, elengedtük a szolgáltatási díjat hétvégén is. Másrészt a termet jelenleg más célra 

nem használjuk, folyamatos a fertőtlenítése, külső bejárata van, és igyekszünk a 

humánkontaktokat minimalizálni itt is.  

 

11. Rendkívüli az összefogás a háziorvosainkkal, az egészségügy képviselőivel. A mátészalkai 

Kórház kérésére, felkészülve a lehetséges nagyobb leterheltségre, elköltöztettük az 

központi háziorvosi és házi gyermekorvosi sürgősségi ügyeletet, a döntés és a megvalósítás 

között nem telt el egészen 48 óra, az önkormányzat, és a városüzemeltetési kft. 

bevonásával. Kettő új telefonszámot is elérhetővé tettünk annak érdekében, hogy a lakosság 

mobilon is el tudja érni az ügyeletet, illetve visszahívhatók legyenek a páciensek. A 

lakosságot a költözésről számos plakáton, a Mátészalka Televízióban, a honlapon és 

facebookon is tájékoztattuk. Külön megállítótáblákat helyeztünk el városszerte ezekkel az 

információkkal. Az egészségügyi együttműködés keretében 20 pontból álló tudatosító 

kampányt indítottunk a helyi háziorvosok és a helyi gyógyszerészek bevonásával. 

Igyekszünk az egységes megjelenésre fókuszálni, könnyítve az információk gyors 

áramlását. 

 

 

12. Polgármester úr a helyi televíziónak 2020.03.18. napján adott interjút a megtett 

intézkedésekről. Ezt a kommunikációt igyekszünk rendszeresíteni, helyi szinten fontos a 

hiteles arcok megjelenítése, és a köznyugalom megóvása is igényli a megbízható 

polgármester jelenlétét. 

 

13. Tekintettel arra, hogy Mátészalka egy decentruma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, 

Mátészalka számos településsel van kapcsolatban társulási feladatok ellátása során. 

Tájékoztató nyílt levelet fogalmaztunk meg a környékbeli polgármesterek számára, amiben 

azt kérjük, hogy a településük lakosságát a helyi bevásárlásra ösztönözze, ugyanis 

tapasztalatunk szerint szívesebben érkeztek a környékbeli falvakból a nagyobb 

szupermarketekbe bevásárolni a környékbeliek, mint a mátészalkaiak. Egy másik, központi 

körlevelet a környékbeli polgármesterek számára fogalmaztunk meg, a szociális- és 

egészségügyi feladatokat ellátó társulás elnökeként a központi háziorvosi és házi 

gyermekorvosi sürgősségi ügyelet áthelyezéséről. 

 

 



14. Az idősek segítésével kapcsolatban felmértük, hogy a bezárások miatt hol keletkezett plusz 

humán és gépjármű kapacitás. Elsősorban azokat igyekszünk bevonni az idősek segítésébe, 

akik a bezárt intézményekben dolgoznak. Tájékoztatót készítettünk nekik, a város több 

pontján kiplakátolták ezeket munkatársaink. Központi telefonszámon érkeznek a jelzések, 

a legtöbben igénybe veszik a városfejlesztési kft. által biztosított vendégétkezést 

lehetőségét is. Természetesen ezt is a legnagyobb higéniai kívánalmaknak megfelelően, 

zárt dobozban, egytálételeket visznek ki a vendégétkezésben. A saját cégünk 

veszteségeinek csökkentését is szolgálja az intézkedés. Az idősekkel kapcsolatban 

problémaként jelentkezett, hogy továbbra is nehézkesen tartják be az otthon maradási 

kérést. Éppen ezért, fokozott közterületi jelenlétet biztosítunk, és személyesen adják át az 

utcákon lévő idősek számára a tájékoztató plakátot a rendőrség, a közterület-felügyelet, a 

polgárőrség és a szociális társulás intézményének munkatársai. Így közvetlenebb, direktebb 

a megszólítása az utcán még mindig kint lévő időseknek. Az időseknek kedvezve 

módosítottunk a helyi televízió kínálatán. Korábbi jó hangulatú operett előadások, misék, 

istentiszteletek, senior torna került műsorra. Tervben van egy gyermekeket megszólaltató 

kampányanyag, ahol megkérik az időseket, hogy maradjanak otthon.  

 

15. Az önkéntes felajánlások koordinálása 

A koronavírussal összefüggő járványügyi veszélyhelyzet kapcsán azt tapasztaltuk, hogy 

sok jóérzésű mátészalkai ajánlja fel a segítségét a közösségi oldalakon. Ezek a felajánlások 

azonban a rengeteg napközben hír között nem biztos, hogy a rászorulókhoz is eljutnak. A 

segítségnyújtás koordinálására MiSzalkánk néven csoportot hoztunk létre a mátészalkaiak 

számára a legnagyobb közösségi oldalon. 5 önkéntes adminisztrátor vigyáz arra, hogy a 

tartalom az önkéntes felajánlásokra, és a segítségnyújtásra korlátozódjon és a csoport 

résztvevői a mátészalkaiak legyenek valós profillal. Van közöttük fiatal, vállalkozó, 3 

gyermekes édesanya és óvónéni is, első felhívásra jelentkeztek segíteni. A csoport pár napja 

működik, ezalatt tablet felajánlások már önszerveződő módon lezajlottak, anyagot, gumit 

ajánlottak a maszkgyártáshoz többen, személyes segítségnyújtással jelentkeztek, 

megmaradt kenyerek elviteli lehetőségét ajánlották. 

 

16. Maszkvarrás 

Alapvetően felajánlásból önkéntesek varrnak maszkot az önkormányzat intézményei, az 

egészségügy számára, érkezett segítségre vonatkozó felajánlás is, az alapanyag és a varrás 

is önkéntes adományból valósul meg.  

 

17.  Véradás szervezésében való közreműködés 

Ebben a helyzetben talán fontosabb, mint valaha. A véradáshoz önkormányzatunk a 

sportcsarnok épületét biztosította, hogy minél nagyobb légtérben minél kevesebben 

legyenek egyszerre a véradás során. Akit nem vizsgálnak, vagy nem vesznek tőle vért kint 

várakozik. Önkormányzatunk dolgozói körében is meghirdette a lehetőséget, 7 

munkavállaló jelentkezett segíteni.  

 

 


