Látogatási tilalom és védekezés
Míg egyes országokban
enyhülni látszik a koro
navirus okozta fertőzés,
addig hazánkban újra
felerősödött a járvány.
Tekintettel a naponta
emelkedő beteglétszámra
indokolttá vált az újabb
.—‚
szigorítások meghozatala.
Az országos tiszti főorvos
az ország Összes egészség
ügyi és fekvőbeteg-ellátást
nyújtó intézményére láto
gatási tilalmat rendelt el,
beleértve a ma~ánellátókat
és a közfinanszírozott
intézményeket is. A Keszt
helyi Kórház főigazgatója
a Keszthelyi Televízió Objektív című
adásában mondta el a lakosságot érintő,
kórházra vonatkozó változásokat.
»A látogatási tilalom szeptember 9-tő’
érvényes az egészségügyi intézményekben.
Ez vonatkozik a Keszthelyi Kórházra és
a hévízi gyógyfürdőkórházra is. Mind
két intézményben általános látogatási
tilalom került elrendelésre. Az általános

i
~&fl,~r

-~

~zzmrwKÓpa4~

=

„
„
~~&TO:o

GC 5~L
~R

látogatási tilalom alól van pár kivétel.
Ilyen például a haldokló beteghez érkező
látogató, a terminális állapotban lévő
beteghez istentiszteletre érkező egyházi
személyek, illetve az apás szülés továbbra
is megengedett. Fontos tudni, hogy az
apás szülés esetében a szülés alatt egy
Jő, a szülő nő által megjelölt személy a
megfelelő szú rővizsgálat után részt vehet

a gyermek születésénél. A
kisgyermekek kórházban
való tartózkodását érintve
a gyermekosztályon fekvő
gyermekek szülei is kivé
telt képeznek a látogatási
tilalom alól.’
Az intézkedési hatá
rozat kitér arra, hogy
Indokolt esetben, egyedi
kockázatbecslést köve
tően a kórház további
engedményt tehet. Dr.
Kvarda Attila a fertőzések
terjedésének lassítása,

megelőzése érdekében
az immunrendszer
erősítésére, a higiénés
szabályokra, a megfelelő maszk megfe
lelő használatára a televízió adásában is
felhívta a figyelmet. A szakemberek arra
is folyamatosan figyelmeztetnek, hogy
a koronavirus második hullámában is a
legfontosabb és egyetlen megoldás lehet
a védekezés egészen addig, amig a haté
kony és biztonságos vakcina elérhetővé
válik.

Őszköszöntőt tartottak

Megújult falak között
kezdődött a tanítás
Régóta tervezett felújítás vette kezdetét a nyáron
a Vajda János Gimnáziumban. A részleges felújítás
után átrendezett szertárak, tárlók és megújított
tantermek várták a tanulókat szeptember 1-jén.
újragondolt elhelyezéshez.
Az első szinten a tanter
mek és a folyos6 is friss
festést kapot Me újult
az informatik terem, új,
könnyen me közelíthető
munkapadokat szereltek
fel, és elkészült a diákok
régi álma, az iskola rádió
is, amelyen keresztül a
csengetést is Uzemeltetik.
A szertárakban is átszer
vezték a tárlókat, és az
oktatáshoz szükséges esz
közöket a természetisme
reti Laboratóriumban he
lyezték el. A munka során

A nyár folyamán megtették
az első Lépéseket ahhoz,
hogy egy szebb, tisztább
környezetben tanulbassa
nak a gimnázium diákjai.
Esedékessé vált a belső
terek frissítő festése és
megújítása. Az egyik leg
sürgetőbb feladat volt az
első és második szint to
lyosái fewleteinek megújí
ása. Korábban itt kerültek
elhelyezésre a régi tablók,
amik már nem fértek el,
így szükségszerűvé vált a
tablórendszer átalaki ása.
Sínrendszert építettek ki az
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a fizikaszertárból számos
érdekesség is előkerült a II.
világháború előtti időkből.
A kultúrtörténeti értékkel
bíró régi oktatási eszközök,
dokumentumok 2021-ben
a premontrei rend 900 éves
évfordulójára az iskola
tolyosóin les nek megtekinthetők egy kiállítás
keretében.

A részleges felújítás
benne a sportpálya festése
is a nyári karbantartás
költségén túl a Vajda
Öregdiákok Egyesülete és
a szülők támogatásával
valósult meg. A távolabbi
tervek között szerepel az
infrastruktúra fejles
és az épület alsó szi tjének
festése.
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a Külső Zsidi úti Közösségi Házban
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A Külső Zsidi úti Közösségi Ház
udvarán rengeteg közös programot
tudnak szervezni a városrész lakói
nak az Egyesített Szociális Intézmény
munkatársai. Az őszköszöntő rendez
vényen bohócműsorral és közös ebéd
del várták a meghívottakat. A ház egy
pályázat keretén belül valósult meg
két éve, melynek célja a társadalmi
felzárkóztatás, a hátrányos helyzetűek
segítése. Különböző képzéseken is
részt vehetnek a közösség tagjai. Leg
utóbb két harmincórás tanfolyamnak
lehettek részesei. Az egyik a személyi
higiéniáról és a kulturált környezetről
szólt, míg a másik az ápoltságról és
megjelenésről, melyekről tanúsítványt
is kaptak az őszköszöntőn a résztve
vők. A közeljövőben többek között a
házikert-művelésről, gombagyűjtésről
és a motoros láncfűrész használatáról
is elsajátíthatnak ismereteket a város
rész lakói.
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„Magyarország ősszel is vár”
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