Friss hírek a korlátozásokról
Zsombón helyi korlátozó intézkedést továbbra sem vezetek be, de kérem, a hosszú
hétvégén is viselkedjenek a járványhelyzetben már megszokott módon: ne
csoportosuljanak, ne utazzanak, kerüljék a másokkal való találkozást.
A kormányrendeletekben eddig megjelent változások és Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatója alapján a
zsombói lakosokat leginkább érintő hírek a következők:
Az anyák napjára tekintettel május 1-jén, 2-án és 3-án a virágüzletek korlátozás nélkül
nyitva tarthatnak, az ott tartózkodás és vásárlás megengedett.
Marad az idősek 9-12 óra közötti vásárlási idősávja. Az időseket továbbra is arra
kérem, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el az otthonukat. Ismét
felhívom a figyelmüket, hogy kérhetik az önkormányzat segítségét a bevásárlásban, a
gyógyszerkiváltásban és az ebéd házhoz szállításában. Telefonszámok: +36 30 5804232 és +36 30 824-6248.
Mindenkit arra kér a kormány, hogy viseljen maszkot, illetve takarja el a száját a
tömegközlekedésben és a boltokban, valamint tartsa be a 1,5 méteres távolságot.
Felhívom minden lakosunk figyelmét, hogy igény esetén az önkormányzat tud
mosható maszkot biztosítani. Jelezzék igényüket a +36 30 580-4232 és +36 30 8246248 telefonszámok valamelyikén és munkatársaim házhoz viszik a maszkot.
Hétfőn indulnak az érettségi vizsgák fokozott biztonsági előírások mellett. Sok sikert
kívánok a zsombói érettségizőknek!
Négy egyetem orvostudományi karának összefogásában reprezentatív tesztelés
kezdődik az országban, ami választ ad arra, az ország körülbelül hány százaléka
eshetett át a betegségen. Erre Zsombón is sor kerül, május 3-án, vasárnap. A Központi
Statisztikai Hivatal által véletlenszerűen kiválasztott személyek névre szóló meghívót
kaptak levélben. Kérem őket, vegyenek részt az önkéntes tesztelésen, segítve ezzel
a járványügyi szakemberek és a kutatók munkáját, mindannyiunk egészsége
érdekében.
Májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a júniusi helyzetről később
dönt a kormány.
A rendezvényekre vonatkozó korlátozások érvényben maradnak, augusztus 15-ig az
500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani. Sajnos ez érinti a Zsombói
Falunapot is, ami így elmarad.
A miniszter hangsúlyozta, hogy vidéken a kijárási korlátozásokat eltörlik, az eddiginél
lazább szabályokat állapítanak meg, de azt kérik, hogy a védekezési intézkedéseket
mindenki tartsa tiszteletben. Május 4-től az éttermek, szállodák és kávézók nyitva
tartása a kerthelyiségekben és teraszokon engedélyezett lesz. A strandok, szabadtéri
múzeumok kinyithatnak. Szolgáltatások korlátozások nélkül nyújthatók. Az amatőr és
profi sportban engedélyezik az edzéseket és zártkörű rendezvényeket. A szentmisék,
istentiszteletek a korábbi szabályok betartásával megtarthatók. Az esküvők és
temetések továbbra is szűk családi körben tarthatók.

Május 4-től feloldja a kormány a magánegészségügyre vonatkozó korlátozásokat, ami
azért is fontos, mert a magánegészségügy hozzá tud járulni a közegészségügy
tehermentesítéséhez. A közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben, különböző
időpontokban oldják fel különböző szakrendelésekre vonatkozóan. A részletszabályok
később jelennek meg.
Jó egészséget és a hosszú hétvégére kellemes pihenést kívánok!
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