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ORVOSI ELLÁTÁS
A stabil állapotú krónikus bete-
gek szokásos, régóta szedett 
gyógyszereiket telefonon íras-
sák fel háziorvosukkal vagy te-
lefonon kérjenek tanácsot.

A receptek nem papír alapon 
készülnek el, hanem elektroni-
kusan kerülnek át a gyógyszer-
tár adatbázisába. 

A kihirdetett veszélyhelyzet-
ben a patikák a gyógyszer ki-
adását felírási igazolás és meg-
hatalmazás nélkül is teljesítik 
azon személy részére, aki közli 
a beteg TAJ-számát, és saját 
személyazonosító adatait is hi-
telt érdemlően igazolja. 

A veszélyhelyzet időtartama 
alatt fogorvosi alapellátás ke-
retében csak sürgősségi ellátás 
nyújtható.

Légúti fertőzésre utaló tüneteket 
(láz, köhögés, torokfájás) muta-
tó beteg ne keresse fel az orvosi 
rendelőt, telefonon hívja házior-
vosát. Ha mégis bemegy a ren-
delőbe ilyen beteg, az orvos jo-
gosult hazaküldeni és az ellátást 
távkonzultáció útján folytatják!

A népegészségügyi szűrővizs-
gálatok a veszélyhelyzet meg-
szűnéséig elmaradnak.

Az egészségügyi központ tele-
fonszáma: 06-29/540-880.

GYÁLI PATIKÁK
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. 
Tel.: 06-29/540-830

Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila u. 2/a. 
Tel.: 06-29/341-598

Gyál-Liget Gyógyszertár
Gyál, Vecsési út 46. 
Tel.: 06-29/344-123

ÜGYELETES PATIKÁK
Az ügyeleti nyitvatartás hétfőtől 
szombatig a rendes nyitvatartás 
után 21.00 óráig, vasárnap pedig 
8.00 órától 21.00 óráig tart.

Márc. 23. - Márc. 29.:  Gyál-Liget 
Márc. 30 - Ápr. 5.: Fagyöngy 
Ápr. 6. - Ápr. 12.: Aranyág 
Ápr. 13. - Ápr. 19.  Gyál-Liget 
Ápr. 20. - Ápr. 26. Fagyöngy 
Ápr. 27. - Máj. 3.  Aranyág 
Máj. 4. - Máj. 10.  Gyál-Liget 
Máj. 11. - Máj. 17. Fagyöngy

KÖZÉTKEZTETÉS
Bölcsődés, óvodás, általános 
iskolás gyerekek szülei a koráb-
ban megszokott térítési díjon és 
kedvezményekkel igényelhet-
nek egyszeri meleg étkezést.

Az ételt személyesen lehet átven-
ni, amelyhez ételhordó szükséges. 
Telefonszám: 06-29/340-134.
E-mail: 
kozetkeztetes@gyalkonyhaja.hu 

KÖZTERÜLETEK
A nyilvános illemhelyeket, ját-
szótereket, kondiparkot, mind-
két gyáli piacot lezártuk.

IDŐSEK
Igény szerint Gyál Város Ön-
kormányzata az időseknek élel-
miszert szállít és gyógyszerrel 
látja el őket.
Bővebb információ:
telefonon: 06-20/482-68-88,
e-mailen:  
alapszolg@kertvarosszockp.hu.

KÉRÜNK MINDENKIT, 
AKINEK MÓDJÁBAN ÁLL, 

HOGY NYÚJTSON SEGÍTSÉ-
GET A KÖZVETLEN KÖRNYE-
ZETÉBEN ÉLŐ IDŐS EMBE-

REKNEK!

VIGYÁZAT, CSALÓK! 

Magukat hivatalos szerv-
nek kiadó ismeretlenek 
járják az országot. 

Fehér ruhát viselnek, és az 
otthonokba próbálnak be-
jutni, mondván a korona-
vírus elleni fertőtlenítést 
végzik, ezért pedig pénzt 
kérnek a lakóktól. 

Az önkormányzat nem vé-
gez ilyen tevékenységet. 

Ha ilyet észlelnek, hívják a 
rendőrséget!

ÜGYINTÉZÉS
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Csak online ügyintézés. 
Tel: 06-29/540-930, 
e-mail: gyalph@gyal.hu

Gyáli Járási Hivatal
Ügyintézésre kizárólag elektroni-
kusan vagy telefonon előzetesen 
lefoglalt időpontban van lehető-
ség. A kész okmányokat személye-
sen nem kell átvenni, kipostázzák!
Telefonszám: 06-29/544-100



COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

12 PONT
A COVID19 ELLEN

Maradj otthon!

Tartsd tisztán 
a WC-t és a mosdót!

Tartsd tisztán 
a lakásod!

Mozogj
rendszeresen!

Ha beteg vagy, 
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Moss rendszeresen és 
alaposan kezet!

Papírzsebkendőbe 
köhögj, tüsszögj, használat 
után dobd a kukába!

Legyenek  saját 
evőeszközeid, amiket 
használat után azonnal 
mosogass el!

Étkezz változatosan, 
egyél sok zöldséget, 
gyümölcsöt!

Tájékozódj hiteles 
forrásból!

Szellőztess 
rendszeresen!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!

Gyáli Polgármesteri Hivatal: gyalph@gyal.hu


