FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZKEDÉSI TERVE

Annak érdekében, hogy megelőzhetőek legyenek a jövőben a kihűlés és fagyás miatt
bekövetkezett halálesetek, Felsőzsolca Város Önkormányzata cselekvési tervet dolgozott ki.

Cél

Tekintettel a tartós hidegre célunk, hogy Felsőzsolca településen olyan átfogó jelzőrendszer
működjön, mely a település egész lakosságára kiterjed, ezáltal megelőzhetőek lesznek a
jövőben a kihűlés és fagyás miatt bekövetkezett halálesetek. Célunk továbbá a szakmai és
társadalmi felelősségen túl, felhívni az állampolgárok figyelmét is a kötelességeikre.

Veszélyeztetettek köre

•

•
•
•

Mindazon lakosok, akik fizikai, szellemi állapotuk, belátó képességük hiányosságai,
érdekérvényesítő képességük csökkenése miatt nem képesek felmérni egészségi
állapotukat veszélyeztető körülményeket, a kihűlés és fagyás veszélyét.
Továbbá azon személyek, akik valamilyen ok, vagy körülmény miatt fizetésképtelenné
váltak, ezért a közüzemi díjaikat nem tudják törleszteni.
Az egyedülálló, az önellátási képességükben korlátozott idős emberek.
A kisnyugdíjas, vagy minimális jövedelemmel rendelkező személyek.

Melegedő helyek Felsőzsolcán
Miskolci járás

Családgondozó központ
Kapcsolattartó személy:

Felsőzsolca, Kassai utca 32.
Gladics Jánosné igazgató
tel: 06/46 383-520

Miskolci járás

Rendezvények Háza
Kapcsolattartó személy:

Felsőzsolca, Sport utca 2.
Ravasz Tiborné ügyintéző
tel: 06/46 613-029
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TÉLI IDŐJÁRÁSI
SZABÁLYOK

KÖRÜLMÉNYEK

KÖZÖTT

KÖVETENDŐ

BIZONSÁGI

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság http://www.katasztrofavedelem.hu honlapján
megtalálható.

A téli időjárás során fokozottan figyelhetőek meg bizonyos veszélyeztető hatások, amelyek
másképpen jelentkezhetnek a közúton, lakott területen, szabadban tartózkodáskor.
A segítségkéréshez szükséges elérhetőségek:
Mentőszolgálat www.mentok.hu 104-es telefonon.
Rendőrség www.police.hu 107-es és 112-es központi általános hívószámok.
Katasztrófavédelem www.katasztrofavedelem.hu központi, területi és helyi szervei 105-ös
általános telefonszám.
Segítségnyújtás krónikus betegek, várandós nők, egyéb ellátásra szoruló személyek
számára
Különösen fontos, hogy a krónikus betegek, várandós kismamák, vagy más olyan személyek,
akik rendszeresen gyógyszert szednek, vagy egyéb kezelésre szorulnak, felkészüljenek a téli
rendkívüli időjárási körülményekre.
Javasolt, hogy állítsanak össze „készenléti csomagot”, amelyben megtalálják gyógyszereiket és
a kezeléshez szükséges eszközöket, illetve, ha hosszabb ideig elzárja a településüket a hó, akkor
is tudjanak magukról gondoskodni, vagy tudjanak megfelelő helyről segítséget igényelni.
Ennek érdekében tároljanak otthon megfelelő mennyiségű tartós élelmiszert és folyadékot,
valamint jelezzék helyzetüket az egészségügyi és szociális ellátó intézményben.
A várandós nők a szokásosnál is gondosabban készüljenek fel a váratlan elindulásra a megfelelő
csomag összekészítésével. Amennyiben a kismamát magángépjárművel szállítják a kórházba,
elindulásukat és az útvonalat jelezzék a kórház felé.
Valamennyi esetnél javasolt, hogy a betegek, kismamák a közvetlen szomszédiakat
tájékoztassák helyzetükről – a szomszédok legyenek figyelemmel a rászorulókra és hívjanak
segítséget, ha rendkívüli eseményt tapasztalnak.
Háziorvosi szolgálatok
Kapcsolattartó személy:
Dr. Dudás Csilla háziorvos
Dr. Pohl Balázs háziorvos
Dr. Somogyi Magdolna háziorvos
Dr. Magyar Erzsébet gyerekorvos

tel: 06/46 613-032
tel: 06/46 613-033
tel: 06/46 613-034
tel: 06/30 613-031
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A szén-monoxid (CO) veszélyei, a CO jelző
A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!
Az otthon tartózkodás önmagában is számos veszélyt rejthet magában. Ezek közül az egyik
legveszélyesebb egy mérgező gáz jelenléte, ami leggyakrabban a fűtési időszakban, ám azon
kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb esetben pedig halált. Ez a gáz a köznyelvben „csendes
gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid.
Veszély esetén hívja a 105-ös számot!
Gáz:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.

tel: 06/80 484-484

Villamosenergia:
ELMÜ Hálózati Kft.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

tel: 06/40 383-940
tel: 06/40 383-940

FELSŐZSOLCÁN A JELZÉSEK, BEJELNTÉSEK FOGADÁSÁRA ILLETÉKES
SZERV, ÉS FELELŐS SZEMÉLY:
Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ
A bejelentések fogadására kijelölt szerv, kapcsolattartó személy:
Gladics Jánosné
tel: 06/46 383-520
Feladatai:
Fogadja a kapcsolatrendszer jelzéseit, és ennek megfelelően, házi segítségnyújtás, nappali
ellátás, vagy szociális étkeztetés keretében gondoskodik a krízisidőszakban, válsághelyzetben
lévőkről. A probléma típusától függően intézkedik szakellátás, egészségügyi ellátás
biztosításáról. Felveszi a kapcsolatot az érintett személyek legközelebbi hozzátartozóival. A
jelzett eseteket nyomon követi az érintett családok, gondozottak veszélyeztetteségének
megszüntetése érdekébe, javaslatot tesz a megoldásra. Saját kompetenciáján túl értesíti a
Jegyzőt.
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Kapcsolattartó személy:
Druskóné Nagy Renáta

tel: 06/46 383-520

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Kapcsolattartó személy:
igazgató
tel: 06/46 613-020
Feladatai:
A takarítandó területek csúszásmentesítése, az utak síkosságmentesítése, egyéb üzemeltetési
feladatok ellátása.
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Polgárőrség
Kapcsolattartó személy:
Agócs Ferenc

tel: 06/70 941-8849

Felsőzsolca Rendőrőrs
Kapcsolattartó személy:
Bodnár Zsolt rendőr őrnagy

tel: 06/46 383-400

Gyógyszertár
Kapcsolattartó személy:
Minerva Gyógyszertár
Platán Gyógyszertár

tel: 06/46 584-230
tel: 06/46 584-227

Élelmiszerboltok
Kapcsolattartó személy: A boltvezetők

tel: 06/46 584-286

Vendéglátó egységek
Kapcsolattartó személy: dolgozók
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
Kapcsolattartó személy:
Csonka Ferencné Intézményvezető

tel: 06/46 383-043

Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola
Kapcsolattartó személy:
Nagy György igazgató

tel: 06/46 584-224

Felsőzsolcai Szent István
Katolikus Általános Iskola
Kapcsolattartó személy:
Putz József igazgató

tel: 06/46 584-293

Egyházak
Kapcsolattartó személy:
Deli Lajos plébános
Gulybán Tibor esperes parókus
Alexa Gábor lelki pásztor

tel: 06/46 784-187
tel: 06/46 383-729
tel: 06/46 384-988

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Kapcsolattartó személy:
Aranyosi Elemér elnök

A feladatok megvalósításának ideje folyamatos.
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