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   T Á J É K O Z T A T Á S 
FOGORVOSI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN 

VÁLTOZÁS: ÜNNEPEK ALATT: ÁPIRLIS 12.(VASÁRNAP)  
ÁPRILIS 13.(HÉTFŐ) ÉS ÜNNEPEK UTÁN!!!!!!! 

 
Tisztelt Kislángi Lakosok! 
 
Magyarország Kormánya a 41/2020. (III.11.) számú rendeletében   az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyekre figyelemmel a következő helyi döntésekről 
tájékoztatom Önöket:  
 
A Magyar Közlönyben megjelent, 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet alapján a koronavírus 
miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a fogorvosi alapellátók csak sürgősségi 
beavatkozásokat végezhetnek. 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 
a következő 23. §-al egészül ki: “23. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt 
fogorvosi alapellátás keretében csak a 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti sürgősségi ellátás 
nyújtható.” 

KISLÁNG KÖZSÉG SÜRGŐSSÉGI FOGORVOSI ELLÁTÁSRA 
SZORULÓ BETEGEIT 

DR. PAULOVICS RITA FOGORVOS LÁTJA EL A KÖVETKEZŐK 
SZERINT:  

ÁPRILIS 12. VASÁRNAP  08.00-12.00 

ÁPRILIS 13. HÉTFŐ   08.00-12.00 

ÁPRILIS 13-A HETÉBEN CSAK NAGYON SÜRGŐS ESETBEN 
FOGORVOSSAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS ALAPJÁN  

(DR. PAULOVICS RITA FOGORVOS, TEL.: 06/30-368-2911) 

SZÉKESFEHÉRVÁR, ORVOSOK HÁZA (FOGORVOSI ÜGYELET) 

SZÉKESFEHÉRVÁR, SEREGÉLYESI U. 17. SZÁM ALATTI 
FOGÁSZATI RENDELŐBEN! 
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Kérjük Önöket, hogy a fogászati ellátást csak sürgős esetben és a járványügyi 
szabályok szigorú betartásával szíveskedjenek igénybe venni, figyelve a saját és 
embertársaik, a fogorvosi rendelő dolgozói egészségének védelme, valamint a 
megelőzés és a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében. 
 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a koronavírussal és a 
veszélyhelyzetben alkalmazott jogrenddel kapcsolatban csak a hivatalos 
(www.koronavirus.gov.hu) tájékoztatási felületeket vegyék igénybe! 
Kisláng települést érintő intézkedéseket Kisláng község honlapján 
(www.kislang.hu), továbbá az önkormányzat facebook oldalán teszem közzé.  
 
Kérek mindenkit, hogy tanúsítson fegyelmezett, felelősségteljes magatartást, 
maradéktalanul tartsa be a veszélyhelyzeti szabályokat és fokozottan figyeljen 
embertársaira.   
 
Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves elfogadását és betartását.  
 
Kisláng, 2020. április 8.  
 
 
     Tisztelettel: 
 
                Rumpler Tibor sk. 
                 polgármester 
 


