FELSŐZSOLCA VÁROS
POLGÁRMESTERE

Polgármesteri közlemény - Járványügyi intézkedések V.
Tisztelt felsőzsolcai Lakosok!
A COVID–19 (koronavírus) járvány harmadik hullámára való tekintettel a Kormány 2021.
március 8. napjától, tehát jövő hét hétfőtől a következő szigorításokat tartja fent, illetve vezeti
be:
Az este 8 óra és reggel 5 óra közötti időben érvényben lévő kijárási tilalom továbbra is
fennmarad.
Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles – a közös háztartásban élők
kivételével – a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
A települések belterületén, az utcán és a közterületen bizonyos kivételektől eltekintve, így
például a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak esetében mindenki köteles maszkot viselni
olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Egyéni sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén egyedül vagy
ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább a 1,5
méter távolságot meg kell tartani, de nem kell maszkot viselni.
A következő üzletek és boltok továbbra is nyitva maradnak és látogathatóak a kijárási tilalom
idején kívül:
-

az élelmiszerboltok, az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut
vagy higiéniai papírterméket árusító üzletek,
a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletek,
kivéve a szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzleteket,
az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek,
a mezőgazdasági üzletek,
a kertészeti üzletek és a faiskolák,
a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket
forgalmazó üzletek,
a benzinkutak
a nemzeti dohányboltok és az újságosok.

A piacok és a helyi termelői piacok továbbra is látogathatóak.
A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8–án, az elsősorban dísznövényt árusító üzlet
nyitva tarthat.
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A vendéglátó üzletekben kizárólag az ételek megrendeléséig lehet tartózkodni és az ételek
házhozszállítását továbbra is lehet kérni.
A következő szolgáltatások továbbra is elérhetőek:
– pénzügyi szolgáltatások - például bankok
– közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
– magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
– szociális szolgáltatás,
– postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
– totózó és lottózó szolgáltatás,
– járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartási
gép–szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
– informatikai, a kommunikációs eszköz–javítási szolgáltatás,
– temetkezési szolgáltatás,
– állategészségügyi szolgáltatás,
– állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
– élelmiszer–feldolgozási szolgáltatás,
– közétkeztetési szolgáltatás,
– állattenyésztési szolgáltatás,
– ügyvédi szolgáltatás,
– biztonsági szolgáltatás,
– épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
– járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
– mosási és tisztítási szolgáltatás.
A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmény kivételével – és a szakképző intézmények tantermen kívüli, digitális
munkarendben működnek.
A kollégiumok az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.
Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
Felsőzsolca Város Önkormányzata a gyermekek, tanulók részére biztosítja a napi egyszeri
étkeztetést. Az intézményi gyermekétkeztetés iránti igényt a szülők az alábbi elérhetőségeken
jelezhetik:
Óvodás gyermek esetében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda email címén:
feovoda@gmail.com, vagy a 06-46-383-043 telefonszámán jelezhetik az igénybevételt
megelőző nap 10.00 óráig.
A nem felsőzsolcai intézményben tanuló gyermekek esetében a szülők a
konyha@felsozsolcaph.hu e-mail címen jelezhetik igényüket.
A szülök részéről érkező kérelmeket az intézmények továbbítják a Felsőzsolcai Központi
Konyha felé.
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A kormányrendelet további részletei a Magyar Közlöny 2021. évi 36. számában olvashatók:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/49938f217e712ce35fbd9be13af1113f65703127/me
gtekintes

Kérem, hogy a továbbiakban is figyeljünk egymásra és óvjuk egészségünket!
Jó egészséget kívánok Önöknek!
Vigyázzunk egymásra!
Szarka Tamás
polgármester s.k.
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