Tisztelt Zsombóiak!
Még mindig a koronavírus-járvány szorításában élünk, a vírus terjedésének lassítása
érdekében Magyarország Kormánya ismét veszélyhelyzetet hirdetett. Ennek a rendkívüli
jogrendnek a legszembetűnőbb vonása az, hogy a Kormány gyorsan, egyik napról a másikra
vezethet be mindannyiunk számára kötelező magatartási szabályokat. Ezért fontos, hogy
figyeljék a híreket, kövessék a hivatalos kormányzati portál (koronavirus.gov.hu) információit.
Soraim írásakor a kormány legfrissebb intézkedései a következők:
A maszkviselés szabályai megmaradtak. Mindenki köteles az orrát és a száját is eltakaró orvosi
maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni a
tömegközlekedési eszközön, annak várójában, üzletben, bevásárlóközpontban, postán,
hivatalokban, általában minden olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, továbbá
vendéglátó üzletben, egészségügyi intézmény teljes területén (kivéve a kórházban ápolt beteg
a kórteremben), szociális intézményben. Új szabály, hogy a 10 000 főnél nagyobb
lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen,
illetve nyilvános helyen is kötelező maszkot viselni, kivéve sportolás közben, valamint
a parkokban és zöldterületeken. Ez a szabály itt Zsombón nem érint bennünket, de felhívom a
figyelmüket, hogy Szegeden minden közterületre kötelezővé tette az önkormányzat a
maszkviselést. Azt a személyt, aki a maszkot a felsorolt helyeken nem viseli, a helyiség
üzemeltetője vagy annak alkalmazottja (pl. buszsofőr, bolti eladó, hivatalnok) köteles a
maszkviselésre felszólítani, engedetlenség esetén pedig köteles rendőrt hívni, illetve a
helyiségből kiküldeni, a buszról leszállítani.
Kijárási tilalom lépett életbe este 8 óra és reggel 5 óra között, azaz mindenkinek haza kell
érnie este 8 óráig. Ez alól mentesül az, aki dolgozik, munkába megy vagy munkából tart haza.
Ezt viszont a munkáltató által kiállított okirattal kell igazolni. Az okirat tartalmáról a kormány
honlapján lehet információt szerezni. Kivételt jelent a kijárási korlátozás alól az
egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet is, azaz este 8 óra
után is el lehet menni az orvosi ügyeletre vagy a kórházba sürgős esetben. Fontos kivétel a
kijárási korlátozás alól a kutyasétáltatás: este 8 óra után is lehet közterületen kutyát sétáltatni,
de kizárólag a lakó- vagy tartózkodási helyünk 500 méteres körzetében. Bár ezt a szabályt
inkább a városiaknak alkották, kérem azokat, akik este kutyát sétáltatnak, személyazonosítóés lakcímigazolványukat tartsák maguknál.
Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, a gyülekezés. Ez azt jelenti,
hogy sem előre szervezetten, sem spontán nem verődhetnek csoportokba ismerősök, barátok,
iskolatársak. Mindenkit, de különösen a középiskolás és egyetemista fiatalokat kérem arra,
hogy tartsák be ezt a szabályt.
A közterületen, a nyilvános helyen és a szabadtéri sportpályákon egyéni szabadidős
sporttevékenységet folytatni – különösen futni, gyalogolni, kerékpározni – szabad, tilos
azonban a csapatsportok gyakorlása.
Sportrendezvény kivételével mindenféle rendezvényt, gyűlést szervezni és tartani tilos,
ideértve a karácsonyi vásárokat is. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A
vallási közösségek szertartásai megtarthatók. Családi esemény vagy magánrendezvény
(például születésnap) csak úgy tartható, hogy azon egyszerre tíznél többen ne legyenek.
Temetésen maximum ötvenen lehetnek jelen. Házasságkötésnél kizárólag a szertartás

vezetője, illetve az anyakönyvvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, szülei, nagyszülei,
testvérei és gyermekei lehetnek jelen. Lakodalmat tartani tilos.
Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából az ehhez
szükséges időtartamig lehet tartózkodni. A házhoz szállítás lehetséges, sőt, annak
adminisztratív terheit a Kormány csökkenti és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat
ellátásába. Az üzemi étkezdék és iskolai menzák, büfék nyitva tarthatnak.
Az üzletek, lottózók és nemzeti dohányboltok este 7 óráig maradhatnak nyitva és
leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A gyógyszertárakra és benzinkutakra, illetve az
éttermekre nem vonatkozik a nyitvatartási korlátozás. A rendeletben külön nem említett
szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben
működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett. A szálláshelyek nem fogadhatnak turistákat,
de üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket igen.
Bezárnak a szabadidős létesítmények (például színház, mozi, koncertterem, cirkusz, edző- és
fitneszterem, uszoda, közfürdő, állatkert, vadaspark, kalandpark, játszóház, múzeum,
könyvtár, közösségi ház).
A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a hadsereg közreműködésével ellenőrzi. A
kötelező maszkviselés és a kijárási korlátozás szabályainak megszegéséért esetenként 5.000
Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot, illetve 150.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot
szabhatnak ki.
A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva
tartanak, 9. osztálytól, illetve az egyetemeken, főiskolákon digitális munkarendben működik
az oktatás.
Hogyan érintik ezek a szabályok helyi intézményeink működését?
Az iskola, az óvoda és a bölcsőde zavartalanul működik az intézmények járványügyi
protokolljának megfelelően, azaz szülők az intézményekbe nem léphetnek be, a gyerekek
testhőmérsékletét pedig minden reggel megmérik. Lázas gyermek nem mehet közösségbe. Az
intézmények vezetői és dolgozói nevében is köszönöm a szülők felelős magatartását és
türelmét. Az iskolások továbbra is a Jóbarát Vendéglőben ebédelnek.
A szociális szolgáltató is zavartalanul működik, a megszokott nyitvatartási rendben fogadja az
ellátottakat. Természetesen oda is csak maszkban szabad belépni.
A védőnők a státuszvizsgálatokat előre egyeztetett időpontban, személyes megjelenéssel a
rendelőben végzik, családlátogatásra azonban csak szükség esetén mennek ki.
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár az új szabályok értelmében teljes bezárásra
kényszerült. Elmaradnak az év végén megszokott rendezvényeink, így a kolbásztöltő fesztivál
és az adventi gyertyagyújtás is.
A polgármesteri hivatalban az ügyintézés és az ügyfélfogadás a megszokott rendben zajlik,
természetesen a korábban bevezetett biztonsági szabályok (kézfertőtlenítés, maszkviselés,
létszámkorlátozás) mellett. Arra bíztatok mindenkit, hogy személyes megjelenés előtt vagy
helyett telefonon vegye fel a kapcsolatot a hivatal munkatársaival, illetve kérelmét,
bejelentését a hivatal bejárata mellett elhelyezett postaládába dobja be.
Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy saját egészségünkért és embertársaink biztonságáért
nap mint nap tehetünk azzal, ha a legegyszerűbb szabályokat és ajánlásokat követjük. Kérem,

mindenhol tartsák egymástól a 1,5–2 méteres távolságot, viseljenek maszkot. Ne
feledkezzenek meg a gyakori szappanos kézmosásról, otthonukban és munkahelyükön a
gyakori szellőztetésről, a helyiségek, kilincsek rendszeresen fertőtlenítéséről!
Az önkormányzat – ahogyan tavasszal is tette – igyekszik 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 körzeti védőnőknél a +36-30-824-6248 és +36-20-211-5351 telefonszámokon,
munkaidőben.
Tavasszal is gyűjtöttük azon személyek elérhetőségét, akik szívesen segítettek volna idős
lakosaink ellátásában. Akkor, szerencsére, nem volt szükség az ő közreműködésükre. Most
ismét kérem azokat a zsombói fiatalokat és idősebbeket, akik önkéntes tevékenységükkel vagy
bármilyen egyéb felajánlásukkal támogatnák a településen élőket, jelentkezzenek a
védőnőknél a +36-30-824-6248 és +36-20-211-5351 telefonszámokon, munkaidőben.
Vigyázzanak magukra és egymásra! Jó egészséget kívánok!
Gyuris Zsolt
polgármester

