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Vác Város Polgármestere

Kedves 70 éven felüli váci lakosunk!
Szeretném tájékoztatni, hogy Magyarország Kormánya rendeletben kéri Önt: a
koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben ne hagyja el lakóhelyét. Nekünk fontos
az Ön és szűkebb környezete egészége, ezért a város vezetése nevében én is ezt kérem
Öntől.
Amennyiben a napi ellátásban nem számíthat családja és lakókörnyezete segítségére,
nem részesül jelenleg is működő városi ellátásban, és nyilatkozatban vállalja, hogy
nem hagyja el lakóhelyét, Vác Városa gondoskodik alapvető ellátásának
megszervezéséről.
Fontos, hogy kollégáink önkormányzati igazolással rendelkeznek, ezt minden esetben
kérjék is el tőlük!
Megbízottjaink három területen segítenek Önöknek:
1. Hétköznaponként napi egyszeri meleg étel biztosítása:
A főzést a váci szociális étkeztetést jelenleg is szolgáltató Nutritive Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. végzi, a menü ára 960 Ft. A heti megrendeléseket péntekig kell leadni
a 061/233-22-40 telefonszámon cím, név, telefonszám, megrendelni kívánt adagszámú
menü meghatározásával. A fizetés módjáról, kérjük, előzetesen egyeztessenek!
2. Bevásárlás
Heti két alkalommal: hétfői és csütörtöki napokon vállaljuk az alapvető élelmiszerek
beszerzését. Csak az alapvető élelmiszerek beszerzésére van módunk. A feladatot a
Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület munkatársaira bíztuk. Kérjük, igényét –
bevásárló listáját – adja át a beszerzést végzőnek, és a bevásárlásra várhatóan elegendő
összeget is. Munkatársunk a blokkal és a visszajáróval el fog számolni.

3. Gyógyszerek kiváltása
A sürgős esetektől eltekintve a gyógyszereket a szerdai napon fogják kiváltani a Váci
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület munkatársai. A kiváltandó gyógyszerek
listáját, vényköteles gyógyszer esetén a receptet és a gyógyszerre elegendő készpénzt
munkatársunknak kell adnia. A kiváltást követő két napban eljuttatják Önhöz a kért
orvosságokat. Ha vényköteles gyógyszerét a háziorvosa elektronikus recepten adta le,
kérjük, hogy TAJ-számát is adja meg munkatársunknak.
A kapcsolattartás módja:
Ha a fenti három esetben segítségünket kéri, munkanapokon a Városi Ügyfélszolgálat
0630/158-54-24 telefonszámán várjuk hívását 08-16 óráig.
Tájékoztatom továbbá, hogy bővítjük az önkéntesek csoportját. A csoportnak a
Jószomszéd Hálózat nevet adtuk. A Jószomszéd Hálózatot az érintettek és az
érdeklődők a 0630/953-22-06-os telefonszámon hívhatják, itt fogadják az önkéntes
felajánlásokat és igényeket.
Nagyon fontos: most úgy tudunk egymásra vigyázni, ha figyelünk a másikra, és a
legegyszerűbb megelőzési tanácsokat betartjuk. Legyen türelemmel, segítünk!
Vác, 2020. március 23.
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