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SZERETETTEL  ÉS  KÖNNYEN  ÉRTHETŐEN KEDVES  TAGTÁRSAINKNAK
♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kedves  Tagtársunk!

♥ A koronavírus fertőzések
száma erősen növekszik.
Sokan súlyosan megbetegednek.
Ezt a 3. hullámnak nevezzük.
Szigorúan tartsuk be a szabályokat.
Maszk viselése, 2 méter
távolság tartása, gyakori kézmosás,
fertőtlenítés, a zsúfoltság kerülése,
gyakori szellőztetés a helyiségekben.

♥  Nagyon fontos a koronavírus elleni
védőoltás  kérése.
A védőoltás megállíthatja a járványt.
A háziorvostól telefonon
 felvilágosítás  kérhető.
Az oltás ingyenes és nem kötelező.
A koronavírus elleni védőoltásra
lehet jelentkezni  az alábbi portálon:
www.vakcinainfo.gov.hu    
Tájékozódjunk a hírekből, a televízióból, a 
www.koronavirus.gov.hu honlapról.

♥  A járvány miatt elmaradt 
a farsangi bálunk, nem lehet
mozi látogatás,  színház és
különböző rendezvényünk.

♥ Február 22-én volt a Magyar
 Parasport  Napja. Póta Georgina 
és Szvitacs Alexa lett a fogyatékkal élők 
2021. évi nagykövete. Gratulálunk!
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Sok sikert kívánunk Parasportolóinknak!

♥ Új jogásza van Budapesten 
az ÉFOÉSZ-nek. Köszöntjük.
Dr.Mohay Andrásnak hívják.
Telefonszáma: 06-1- 411 1356.
Kedden 12:30- 16:00 között,
szerdán 9:00-12:00 óra 
lehet hívni jogi ügyek  esetén.
Köszönjük a segítségét.

♥  A  “Helyet!” Alapítvány Jászberényben 
működteti  a támogatott lakhatását,
támogató szolgálatát és a nappali ellátását.
Érdeklődni lehet a 70/365-51-84-es 
telefonszámon vagy e-mail címükön:

   helyetalapitvany@gmail.com 

♥ Esélyautó a fogyatékos személyeknek
a Mobilitás program keretében.
Részletes tájékoztatás a www.eselyauto.hu 
weboldalon található.

♥ Az Önálló  Életviteli Centrumunk
 februárban is  jól   végezte munkáját.
Köszönetünk a vezetésnek.

♥ Ügyfélfogadásunk az irodánkban 
szünetel a járvány miatt. A  06-30/3477-963-as 
telefonszámon,  az efoeszbaz@gmail.com   
 e-mail címen elérhetőek vagyunk.
Postán is lehet küldeni levelet  a
3501 Miskolc, Pf. 428 címre.

Miskolc,  2021.   február

Dr.Szabó Mária
 az egyesület elnöke
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