
Tisztelt Zsombóiak! 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Kormányrendelet értelmében 
március 8-tól módosultak az eddig érvényben lévő szabályok.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat továbbra is nyitva maradhat. Igyekszünk segíteni azokon, akik 
karanténba kerültek vagy önkéntes karantén vállalása miatt szorulnak segítségre. Bevásárlásban, 
gyógyszer kiváltásában, esetleg meleg ebéd házhoz szállításában tudunk közreműködni. Aki ezt 
rokonokkal, barátokkal vagy szomszédokkal nem tudja megoldani, kérem, jelentkezzen telefonon a 
Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál a 30/156-9407, a 62/595-574 vagy a 62/595-566-os 
telefonszámokon, kizárólag munkaidőben, azaz hétfőtől csütörtökig reggel fél 8-tól délután fél 4-ig, 
pénteken reggel fél 8-tól délig. 

A polgármesteri hivatal veszélyhelyzeti ügyfélfogadási rendet vezetett be, az épület zárva tart. 
Kérem, hogy telefonon vagy elektronikus úton keressék ügyintézőinket, illetve használják a hivatal 
falára kihelyezett postaládát Személyes ügyfélfogadás az ügyintézővel kizárólag előre egyeztetett 

időpontban, anyakönyvi- és hagyatéki ügyekben. 

Az egészségügyi ellátás továbbra is zavartalanul üzemel, az eddig megszokott módon. Az orvosi 
rendelőben folyamatosan zajlik a védőoltások beadása. Az oltás megszervezését az egészségház 
dolgozói és az önkormányzat is segíti. Nem csak a körzeti nővérek keresik majd Önöket az oltással 
kapcsolatban, hanem a védőnőink is. Kérem, legyenek türelemmel, és ne telefonáljanak a rendelőbe 
az oltással kapcsolatban.  Aki szeretne védőoltást kapni, de még nem regisztrált, az a vakcina.gov.hu 
internetes felületen minél előbb regisztráljon! 

A Közösségi Ház és Könyvtár zárva tart. 

A bölcsőde továbbra is nyitva marad, de kérem a szülőket, lehetőség szerint tartsák otthon 
gyermekeiket, legalább március 22-ig. 

Az óvodában rendkívüli szünetet rendeltek el. Az óvoda ügyeletet biztosít azoknak a gyermekeknek, 
akiknek a szülő/gondviselője munkavégzésre kötelezett vagy a járvány elleni védekezésben vesz 
részt. A gyermekfelügyelet további feltétele, hogy a gyermek és a vele egy háztartásban élő személyek 
teljesen egészségesek legyenek. A gyermekétkeztetés iránti igényt az óvodavezetőnek jelezzék!  

Az iskolában tantermen kívüli, digitális oktatásra térnek át. A gyermekétkeztetést igény esetén a 
vendéglőből való elvitellel biztosítják. A gyermekétkeztetés iránti igényt az osztályfőnököknél kell 
jelezni. 

A maszkviselésre vonatkozó szabályokat kiterjesztették, így Zsombó teljes belterületén, az utcán és 

minden közterületen kötelező orrot és szájat eltakaró maszkot viselni. 

A piacon élelmiszert, drogériai terméket, mezőgazdasági munkavégzéshez szükséges eszközöket és 
kertészeti árukat szabad árulni a szokásos piaci napokon. 

Reggel 5 óra és este 8 óra között kül- és belterületen szabadidős sportot űzni csak egyedül vagy az 
egy háztartásban élőkkel együtt szabad, de másoktól a 1,5 méteres távolságot be kell tartani. Egyéni 
sporttevékenység során maszkot nem kell hordani. Kérem a gyerekeket és a fiatalokat, hogy ne 
gyülekezzenek semmilyen játék céljából (pl.: kosárlabda, futball). 

Közterületen mindenki köteles a másik embertől – a közös háztartásban élők kivételével – legalább a 

1,5 méter távolságot tartani. 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 

Gyuris Zsolt 
polgármester 

 


