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Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2020.03.07-én rendkívüli elnökségi ülést hívott össze. 

Melynek keretében- akkor még várható –a fő téma a koronavírus elleni védekezés teendőit 

beszéltük át. 

    Határozatban foglaltuk, amennyiben elrendelik a vészhelyzetet megerősítjük 24 órás 

ügyeletünket és erőinket racionalizáljuk …!  

   Elnökünket felhatalmaztuk a tárgyalások lefolytatását a teendőkkel kapcsolatban az érintett 

hatóságokkal, szervezetekkel. 

   Pandémia első napjától az utolsóig fenntartottuk a rendkívüli helyzetnek megfelelően a 

készültségi illetve cselekvési állapotot. (101 napon át) 

   Saját gépkocsijaink ,motorjaink mellett magángépkocsikat is bevontunk…melyeket  

polgárőreink ajánlottak fel a lakosság zavartalan ellátása érdekében..! 

 Mellékletként csatoljuk felhívásunkat –melyek a médiacentrum munkatársainak 

köszönhetően minden felületen megjelent (tv, rádió, újság,) 

  Facebookon is megjelentettük (egy hét alatt közel tizennyolcezren lájkolták).  

 

      Mit cselekedtünk? 

                                       Egyeztettünk az önkormányzattal, külön a városvezetésével. 

             Rendőrséggel,katasztrófavédelemmel,ÁNTSZ-szel,SzociálisGondozóval   

Családsegítővel. 

  Napi átlagban 30-32  lakoshoz  juttattuk el a segítséget. 

 Lakossági igény felénk: bevásárlás, gyógyszer kiváltás, postai szolgáltatások elsősorban 

csekk feladás, tüzelőanyag (fa, gázpalackcsere). Fát a polgárőrség erre a célra szánt 

tűzifájából illetve felajánlásból teljesítette. 

 Összességében több mint 3000-szer szállítottunk ki a teljes időszak alatt. 

A segélycsomagok kiszállításában is részt vettünk. (kb. 300 helyre juttattunk el segélyt) 

 Elláttuk a karanténban lévő honfitársainkat is a rendőrséggel közösen. 

 Ezt kellő körültekintéssel az óvintézkedések szigorú betartásával, betartatásával értük el-

egyetlenegy munkatársunk sem fertőződött meg –kesztyű, szájmaszk, fertőtlenítőszer 

kötelezőhasználata- ezen időszak alatt sem. 

A polgármester úr anyagi segítséget nyújtott ezen eszközök beszerzéséhez is! 

Továbbá magánemberek is segítséget nyújtottak. 

Autóink, motorjaink mai napig is el vannak látva védőszerelésekkel. 

 

 Ellenőriztük intézményeinket, játszótereinket, buszpályaudvart, vasúti megállókat. 

   Naponta 07-20 óra között szállítottunk ki…illetve volt 37 eset mikor gyógyszert kellett 

sürgősen betegeknek vinni ezen időszakon kívül. 
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Mit biztosított a polgárőrség ebben résztvevőknek? 

 

1. Védő felszerelés 

2. Fertőtlenítőszer 

3. Étel, üdítő, kávé 

4. Üzemanyag 

 

        Polgármester úr kérésének megfelelően , ellenőriztük az égetési tilalom betartását. 

   Szórólapon tájékoztattuk erről a lakosságot illetve a rendeletet kinyomtatva átadtuk ahová 

polgárőreinknek ki kellett menni. 

 A piac megnyitásában is részt vállaltunk. 

                 

Mindennap tájékoztató jelleggel emailt küldtünk Polgármester úrnak. 

    

            Mai napig is fenntartjuk-főleg  a karanténosok ellátása érdekében- a fokozottabb 

szolgálatot egyéb kötelezettségeink mellett. 

                                 

                     Tisztelettel: 

                                               Macsotay Tibor 

                                                      elnök 
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