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Kenyeri Község Polgármestere 

9514 Kenyeri, Ady u. 72. 

Tel.: 95/390-003. 

 

Tájékoztatás az idősek ellátásáról  

a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben  

 

I. Idősek klubja ( 9515 Pápoc, Arany u. 5.)  nyitva tartásának 

felfüggesztéséről 

 
Svedics Tibor Kenyeri Községi Önkormányzat Polgármestere, - mint a Kenyeri 

Szociális Intézményfenntartó Társulás irányítói jogkörrel megbízott 
önkormányzat polgármestere – elrendelem,   

2020.március 18.napjától a Kenyeri Egyesített Szociális Intézmény Pápoci 

telephelyén ( 9515 Pápoc, Arany u. 5.) működő Idősek klubjában az összejövetelek, 

klubfoglalkozások    

határozatlan időre történő szüneteltetését. 

A veszélyeztetett, hatvanöt év fölötti korosztály lehetőség szerint az otthonában 

tartózkodjon.  

Aki étkeztetésben részesült, annak a napi egyszeri, meleg ebédjét a házi gondozók a 

falugondnoki szolgálat bevonásával az ellátott lakóhelyére szállítják.  

Kérjük az időseket, hogy az étel szállításához éthordókat (csere éthordókat is) biztosítani 

szíveskedjenek! 

 A gondozók az aznapi ebéd elvitelekor elhozzák a csere éthordókat!  

A megtett intézkedés a különösen veszélyeztetett idős korosztály egészségének 
megőrzése céljából került meghozatalra.  
 

II. Házi segítségnyújtás folyamatos biztosítása 
 

A Társulás továbbra is gondoskodni kíván a magukra maradt idős személyek ellátásának 
biztosításáról, a házigondozók mind a nyolc településen folyamatosan végzik tovább az 
idősek gondozását. 
 
Azon idősek, akik elrendelt vagy önkéntes karanténban vannak, illetve lesznek, és 
ellátásuk a rokonsági körben nem megoldott, kérhetik a helyi házigondozók segítségét 
(bevásárlás, gyógyszeríratás, ebédszállítás). 
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Minden településen (Kenyeri, Kemenesmagasi, Szergény, Kemenesszentmárton, 
Vönöck, Pápoc, és Csönge) egy-egy házigondozó fogadja az ellátatlan idős emberek 
segítségkérését: 
 
Kenyeri:  
Szabóné Csihar Henrietta – mb. intézményvezető, telefon: 06 70 334 7791 
 
Kemenesmagasi: 
Lázár Ferencné – házigondozó, telefon: 06 70 610 9654 
 
Szergény:  
Pirka Norbertné – házigondozó, telefon: 06 20 614 6156 
 
Kemenesszentmárton: 
Papné Tarkó Tímea – házigondozó, telefon: 06 70 317 6784 
 
Pápoc: 
Kozma Anna – szociális asszisztens, telefon: 06 30 692 9085 
 
Vönöck:  
Buti Beatrix – házigondozó, telefon: 06 20 505 9165 
 
Kemenesmihályfa: 
Pap Gáborné – házigondozó, telefon: 06 30 520 4911 
 
Csönge : 
Hencz Zoltánné – házigondozó, telefon: 06 70 420 2762 
 

 
Az idős emberek különösen ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért kérjük, legyenek 
elővigyázatosak, ne hagyják el lakóhelyüket! 
 
 
Kenyeri, 2020.március 16. 
 
 
                         Svedics Tibor s.k.                                      Szabóné Csihar Henrietta s.k. 
                             polgármester                                                mb. intézményvezető 


