
Tisztelt Jobbágyi lakosok! 
 

Eltelt egy hét, ami a településünk életében nagy változásokat hozott. A járvány miatt bezárt az 

Általános Iskola, illetve az Óvoda, ahol ügyelet formájában biztosítjuk a gyermekek elhelyezését. 

A településen a házi gondozók 3 fővel biztosítják az idősek folyamatos ellátását és gondozását, 

illetve fogadják az új jelentkezéseket. Szociális étkeztetésben jelenleg a településen 58 fő részesül. 

A vészhelyzet kihirdetése után 2 fő hetven éven felüli lakos kérte az Önkormányzat támogatását, 

akik vállalták, hogy otthon maradnak. Részükre a bevásárlás és az étkeztetést a házi gondozók 

bevonásával biztosítjuk. A kormányrendelet ezzel kapcsolatban az alábbiakat határozza meg: 

„ 2.§ (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy 

tartózkodási helyüket ne hagyják el. 

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az 

önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat 

polgármesterének a feladata”. 

További szigorításokat is be kellett vezetni ilyen a rendezvények betiltása, a polgármesteri 

hivatalban nincsen személyes ügyfélfogadás. Az orvosi rendelőben, Gyógyszertárban, Postánál, 

Üzletekben létszámhoz lettek meghatározva a belépési lehetőségek, illetve a megszokott 

nyitvatartási időben továbbra is biztosítják a lassúbb, de folyamatos szolgáltatások igénybevételét. 

Információnk szerint két fő önként vonult házi karanténbe, akik Ausztriából tértek haza. Hivatalosan 

nem kaptunk tájékoztatást a témában hivatalos szervektől. Akik vállalják a házi karantént azoknak 

köszönöm az eddigi pozitív hozzáállásukat. 

Továbbra is szeretném kérni a lakosokat, hogy a kialakult járvány helyzetet mindenki vegye 

komolyan. Ne tartsanak még otthon se családi ünnepeket. Minél kevesebb időt töltsenek az utcákon, 

kerüljék a tömeges csoportokat, tartsák be az ajánlott 2m-es távolságot minden kommunikáció 

esetében. 

Szeretném megköszönni azoknak a lakosoknak, akik a fenti ajánlásokat betartják, sajnos ez nem 

mindenkiről mondható el. 

Amennyiben valaki úgy érzi, hogy szükség van a környezetében segítség nyújtásra kérem, hogy 

Polgármesteri Hivatalban jelezze a 06-32-475-201-es telefon számon, vagy írásban a kihelyezett 

postaládában, illetve e-mail címen: polghivjobbagyi@gmail.com. 

Nagy problémát jelent továbbra is a bevásárlás, ebben kérem, hogy segítsük egymást, szomszédok 

barátok, rokonok bevonásával, illetve az üzletekben is segítséget tudnak nyújtani. Kérem, hogy a 

fiatalok ne az utcákon töltsék a szabadidejüket, hanem hasznosan tanulással, olvasással, a családi 

ház körüli teendőkkel, a szülőkön nagyon sok múlik, hogy túl legyünk a nehézségeken. 

Kérem, hogy ne dőljenek be a fecabookon terjedő valótlan híreknek. 

Segítsük egymást, melyhez mindenkinek jó egészséget kívánok. 

 

                                                                                                          Schoblocher István 

                                                                                                               polgármester 
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