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HATÁROZAT

a Kunhegyes, Dózsa György u. 4. szám alatti címen kialakított JO-ás besorolású labora
tórium (mintavételi hely) működtetésének felfüggesztéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1 . évi
CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében, a 40/2020.(III. 1 1 .) számú Kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva a Kunhegyes,
Dózsa György u. 4. szám alatti címen kialakított JO-ás besorolású laboratórium (mintavételi
hely) működtetésének felfüggesztéséről az alábbi határozatot hozom:

1. A Kunhegyes Város Önkormányzata (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1 .)‘ mint
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv és a Kátai Gábor Kórház (székhely: 5300
Karcag, Zöldfa u. 48.) mint egészségügyi szolgáltató között Karcagon, 2012. november 22-
én megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés alapján kijelölt 5340 Kunhegyes, Dózsa
György u. 4. szám alatti címen kialakított „J0” besorolású laboratórium (mintavételi hely)
működtetését a Covid-1 9 új típusú koronavírus járványügyi helyzete miatt, a védekezésen
részvevő, a főállásban idősügyi otthonban dolgozó szakképzett személyzet és szállítókapaci
tás hiányában ideiglenesen felfüggesztem.

2. A Kátai Gábor Kórház főigazgatóját a mintavételi hely újraindításáról az erről szóló
határozatom napján soron kívül értesítem.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, döntésem a közléssel végleges és végrehajtható.

INDOKOLÁS

Magyarország Alaptörvényének 53 . cikke (1) és (2) bekezdése értelmében a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek
következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben
meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet
alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazá
sát felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket
hozhat.
A Kormány a 40/2020.(III. 1 1 .) Korm. rendeletével (a továbbiakban: Korm. rendelet) az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánj árvány következményei-
nek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyar-
ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
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A rendelkező részben foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződés a Kunhegyes Város Ön-
kormányzata, mint Megrendelő kötelezettségévé tette a minták levételét végző szakdolgozók
jelenlétének biztosítását A Megrendelő a mintavételeknél a szakdolgozókat a Kunhegyesi
Református Egyházközség fenntartásában álló SAREPTA Idősek Otthona (székhely: 5340
Kunhegyes, Széchenyi u. 32.) bentlakásos idősügyi otthon ápolói közül megbízással foglalkoz
tatta. A fenti munka elvégzése a mai naptól az ápolók saját egészségük és intézményük védelmé
ben megkövetelt kötelességük teljesítése közben már nem biztosítható. A minták beszállításáról
a Kátai Gábor Kórház, mint Szolgáltató 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. szám alatt működtettet
laboratóriumába a Kunhegyesi Református Egyházközség fenntartásában lévő Támogató szolgá
lat gépjárműve gondoskodott, azonban a gépkocsi az iskolákban elrendelt rendkívüli szünet miatt
a j árványügyi helyzetben nem tud részt venni a feladatellátásban.

A bentlakásos szociális intézmények - kiemelten az idősotthonok - kiemelt kockázatú helyszínek
a koronavírus-járványban. A fenntartónak különösen nagy felelőssége van a járványügyi intéz
kedések szigorú betartásában és végrehajtásában. Ajárványügyi hatóság által megfogalmazott 24
órás műszak a fenntartót és az idősotthon vezetőjét újabb feladat elé állította, melyet csak a
szakdolgozók teljes bevonásával tud megvalósítani. Az idősotthoni ellátás folyamatossága pedig
megköveteli, hogy biztosítsák a dolgozók megfertőződésének elkerülését.

Fenti okok miatt úgy döntöttem, hogy veszélyhelyzet feloldásáig, illetve az idősotthonokban
elrendelt látogatási tilalom megszűnéséig ideiglenesen szüneteltetem a „JO” besorolású laborató
rium működését.

Hatáskörömet és illetékességemet a 40/2020.(III. 1 1 .) Korm. rendelet alapján a katasztrófavéde
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXXVIII. törvény
46. (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva
gyakoroltam.

Kunhegyes, 2020. április 06.
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