
Kedves Budakalászi Polgártársam,
tisztelt Hölgyem, Uram!

A koronavírus járvány a nehézségek és az esetleges fizikai 
megpróbáltatások mellett lehetőséget kínál arra, hogy jobban 
figyeljünk  egymásra, felelősséget vállaljunk egymásért.
 

Tudjuk, hogy az idősek vannak leginkább kitéve a fertőzésveszélynek, főleg, ha más 
betegségekkel is küzdenek. Számukra most nagyon fontos, hogy otthon maradjanak és 
minél kevesebb emberrel találkozzanak. A járvány erősödésével rájuk fokozottan kell 
figyelnünk. Különösen azokra az egyedülálló emberekre, akik önellátásra nem, vagy csak 
korlátozottan képesek, akik kiszolgáltatottak, és akik most aggódva hallgatják a híreket. 

A legújabb központi intézkedések arra kérik a 70 éven felülieket, hogy ne hagyják el 
lakóhelyüket, ezért róluk kiemelten fogunk gondoskodni. A Budakalászon élő időseket 
biztosítjuk arról, hogy nincsenek egyedül, számíthatnak a város segítségére. 
 
A következő napokban feltérképezzük, hogy kik azok, akiknek a napi bevásárlásban, 
gyógyszerkiváltásban, szakorvosi ellátáshoz jutásban, más ügyes-bajos dolgukban, vagy 
akár csak egy telefonbeszélgetéssel a segítségére lehetünk.
 
Kérjük Önt, hogy az alábbi telefonszámokon, vagy a megadott elektronikus levélcímen 
jelezze, ha Ön, vagy a szomszédja, esetleg ismerőse ebben a helyzetben lenne és elfogad-
ná az Önkormányzat által megszervezett segítséget. 

A következő hetek, hónapok eseményei mindannyiunkat próbára fogják tenni emberségből. 
Idős, rászoruló polgártársaink jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

 • Ha van e-mail lehetősége, akkor írjon a segitseg@budakalasz.hu címre. A tárgy 
me zőben kérjük, tüntesse fel: „Segítséget kérek”; a szövegben adja meg nevét, 
lakcímét, illetve azt, hogy miben tudunk segíteni (pl. ebéd kiszállítása, bevásárlás stb.).

 • Telefonon pedig hétköznap 8:00 és 16:00 óra között a 06 30 382 9810, valamint a  
06 26 340 468 számokon várjuk hívásaikat.

További hiteles információkat itt találhat: 

Budakalász város honlapja: www.budakalasz.hu
Központi tájékoztató oldal: www.koronavirus.gov.hu
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Tisztelt Budakalásziak! Sok önzetlen lakótársunk jelezte már, hogy ebben a helyzetben 
szívesen lenne a rászorulók segítségére, ezért a segítő szándékokat is szeretnénk 
összegyűjteni és összehangolni a segítségkérésekkel. 

Kérjük, hogy a lenti elérhetőségeken ezért azok is jelentkezzenek, akik a napi bevásárlás-
ban, gyógyszerkiváltásban, szakorvosi ellátáshoz jutásban, más ügyes-bajos dologban 
közreműködnének. Nagylelkűségüket előre is köszönjük! 
 
Az igények és a felajánlások koordinációját a Faluház munkatársainak bevonásával az 
önkormányzat az alábbi elérhetőségeken végzi: 

 
 Telefonszámok: 06 30 382 9810; 06 26 340 468

 Elektronikus levélcím: segitseg@budakalasz.hu
 

Legyünk bizalommal és felelősséggel egymás iránt!

Budakalász, 2020. március 18.

 Köszönettel,

 
 dr. Göbl Richárd
 polgármester   
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