VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE

Iktatószám: TO-04R/087/02264-7/2015.
Ügyintéző: Domokosné Mészáros Ágnes

SZÉKHELYÉN
E-mail útján
Tárgy: III. fokú hőségriasztás

Tisztelt Cím!
Ezúton tájékoztatom, hogy Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai
Szolgálattól kapott előrejelzések alapján, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai
ajánlásait figyelembe véve, 2015. július 04-én 12.00 órától – 2015. július 08-án 24.00 óráig az ország
egész területére vonatkozóan
3. fokozatú hőségriasztás rendelt el.
Amennyiben újabb tájékoztatás nem érkezik, a riasztás 2015. 07. 08-án 24.00-kor automatikusan
érvényét veszti.
Lehetőség szerint az önkormányzatokkal együttműködve történjen meg a Hőségtervek aktiválása a
szociális ellátó intézményekben, házi gondozó szolgálatoknál, legyen ivóvíz minőségű víz biztosítva a
legforgalmasabb közterületeken, gyakoribb locsolás a közutakon, és legyen minél szélesebb körben
ismert az igénybe vehető légkondicionált közintézmények listája.
Kérem, különös gondot fordítson a lakosság tájékoztatására.
Az intézkedésekre vonatkozóan a 2015. június 11-én rendelkezésre bocsátott tájékoztató anyagok
érvényesek.
További jó tanácsok olvashatók: https://www.antsz.hu/hir1/hosegriasztas.html
Szekszárd, 2015. július 03.
Vörösné Strasser Teréz hivatalvezető nevében és megbízásából átirányított jogkörömben eljárva
kiadmányozom:
Tisztelettel:
Dr. Valler Gyöngyi
járási tisztifőorvos
Melléklet: -

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. Telefon: (36 74) 505-850 Fax: (36 74) 512-428
E-mail: titkarsag.szekszard@ddr.antsz.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

VALAMENNYI HÁZIORVOS, VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉS

Iktatószám: TO-04R/087/02264-6/2015.

BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY RÉSZÉRE

Ügyintéző: Domokosné Mészáros Ágnes

SZÉKHELYÉN
E-mail útján
Tárgy: III. fokú hőségriasztás

Tisztelt Cím!
Ezúton tájékoztatom, hogy Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai
Szolgálattól kapott előrejelzések alapján, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai
ajánlásait figyelembe véve, 2015. július 04-én 12.00 órától – 2015. július 08-án 24.00 óráig az ország
egész területére vonatkozóan

3. fokozatú hőségriasztás rendelt el.

Amennyiben újabb tájékoztatás nem érkezik, a riasztás 2015. 07. 08-án 24.00-kor automatikusan
érvényét veszti.
Felhívjuk az alapellátásban résztvevő háziorvosi-, védőnői szolgálatok valamint a szociális
intézmények figyelmét a veszélyeztetett lakosságcsoportok fokozott figyelemmel kísérésére,
valamint

a

lakosság

tanácsokkal

és

információkkal

való

ellátására,

a

sürgősségi

gyógyszerkészlet feltöltésére, a gyógyszerek megfelelő hőmérsékleten való tárolására és a
gyógyszerek mellékhatásainak megelőzésére.
Különös figyelmet szükséges fordítani a gyermekek, az idős emberek fokozott igénybevételére,
valamint a szív-, vese-, máj- és cukorbetegségben szenvedőkre.
A rendkívüli időjárási helyzet veszélyt jelent az emberi szervezetre, célszerű a lakosság figyelmét
felhívni arra, hogy a hőség fokozott megterhelést jelenthet.
Kérem fokozottan hívja fel a figyelmet a megfelelő folyadék- és só pótlásra, a testhőmérséklet
emelkedésének meggátlására, a nagy melegben végzett fizikai aktivitás csökkentésére, a megfelelő laza
öltözet viselésére és a déli órákban árnyékban, hűvös helyen való tartózkodásra.

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. Telefon: (36 74) 505-850 Fax: (36 74) 512-428
E-mail: titkarsag.szekszard@ddr.antsz.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az intézkedésekre vonatkozóan a 2015. június 11-én rendelkezésre bocsátott tájékoztató anyagok
érvényesek.

Szekszárd, 2015. július 03.
Vörösné Strasser Teréz hivatalvezető nevében és megbízásából átirányított jogkörömben eljárva
kiadmányozom:
Tisztelettel:

Dr. Valler Gyöngyi
járási tisztifőorvos

Melléklet: -

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. Telefon: (36 74) 505-850 Fax: (36 74) 512-428
E-mail: titkarsag.szekszard@ddr.antsz.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

