Tisztelt Mányi Lakosok!
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.)
Korm. rendeletét alapul véve 2020. június 18-ától az alábbi módosítások lépnek életbe az
önkormányzatnál és intézményeiben:
A mindennapi életben a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszk, vagy
az orrot és a szájat takaró kendő, sál viselése. Azonban a hat éven aluli gyermekekre ez a
kötelezettség továbbra sem vonatkozik.
A 65 év felettiek vásárlási idősávja eltörlésre került.
Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatalban 2020. június 22-től visszaáll a megszokott ügyfélfogadási rend
(hétfőn 800 órától - 1200 óráig és 1300 órától –1600 óráig, szerdán 800 órától - 1200 óráig és 1300 órától –
1700 óráig; pénteken 800 órától – 1200 óráig) Azonban továbbra is kérjük, hogy elsősorban a
személyes ügyintézés mellőzésével, telefonon vagy elektronikus úton intézzék ügyeiket.
Személyes ügyintézés esetén javasolt az ügyintézővel történő előzetes időpont egyeztetés a
22/350-143 telefonszámon, illetve adóügyi ügyek esetén a 30/975-4363, míg anyakönyvi
vagy szociális ügyek esetén a 30/976-8887 telefonszámon.
Az ügyintézés kizárólag ügyfélfogadási időben a hivatali épület emeletén lévő
ügyfélpultnál történik. Kérjük az ügyfelektől a maszk, vagy az orrot és a szájat takaró
kendő, sál viselését.

Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde
Mindkét intézményegység a nyári időszakban 2 hétig tart zárva (2020. augusztus 17-től 2020.
augusztus 29.), a többi időszakban folyamatosan üzemel.

Mányi Művelődési Ház és Könyvtár
2020. június 22-től a megszokott nyári nyitvatartással vár mindenkit mind a Művelődési ház,
mind a Könyvtár.
A könyvtár nyitvatartása:
Hétfő 14:30-17:30
Szerda 14:00-18:00
Péntek 9:00-12:00
A könyvtárban a kötelezően előírt egészségügyi szabályok betartását kérjük:
- másfél méteres távolság,
- maszk használata.

Mányi Önkormányzati Konyha
A nyáron csak 2 hétig tart zárva (2020. augusztus 17-től 2020. augusztus 29.), a többi
időszakban folyamatosan üzemel, ellátja az Óvoda és a Bölcsőde gyermekeinek étkeztetését, a
szociális étkezést igénylőket és továbbra is főz a külsős előfizetők részére is.

Védőnői szolgálat
A tanácsadások rendje visszaáll a korábbi időpontoknak megfelelően. A státuszvizsgálatok
végzése folyamatos. A tanácsadásokra és a státuszvizsgálatra telefonos időpont egyeztetés
szükséges a továbbiakban is az ott megszabott időben, a torlódás elkerülése érdekében.
A maszk viselése szükséges.
Az alábbi elérhetőségeken tudnak időpontot igényelni, illetve látogatást egyeztetni:
- telefonon: 70/605-9950 (Viberen ugyanezen a számon)
- Facebookon: Védőnő Mány néven, illetve Messengeren Pluhár Emília néven.

Önkéntesek
A Kormány döntéseivel összhangban - mivel a 65 év felettiek vásárlási idősávja is eltörlésre
került - az önkéntesek munkáját a továbbiakban nem szervezi központilag az önkormányzat.
Köszönjük nekik a kitartó szolgálatot!
A veszélyhelyzet elmúlt, de a vírus itt maradt. Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Ugron Zoltán
polgármester

