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Tisztelt Lakosság, Tisztelt Mezőszemereiek! 

2020. november 4-től az egész ország területére veszélyhelyzeti különleges jogrend lépett 

életbe. Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) rendeletével az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

Ez számos korlátozást jelent, ami a koronavírus elterjedésének megakadályozását szolgálja. A 

település vezetésnek a legfőbb célja és feladata a lakosság érdekeinek szem előtt tartva történő 

intézkedés. 

Az Önkormányzat a saját eszközeivel és intézkedéseivel mindent megtesz a védekezés 

érdekében. 

Az Önkormányzat ügyfélfogadási időben fogadja ügyfeleit. Az ügyfelek csengetéssel tudnak a Hivatal 

épületébe bejutni. Az irodában egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat személyesen. 

Az ügyintézésre az alábbi módon is van lehetőségük: 

E-mail: mezoszemere3378@gmail.com;  

Telefon: +36 490-000 (megfelelő mellék kiválasztásával) 

Egészségünk megőrzése, a további megbetegedések számának lassítása érdekében kérjük, hogy az 

alábbiakban leírt szabályokat szíveskedjenek betartani. 

1. Maszkviselési szabályok: 

A 6. életévét még be nem töltött kiskorúak kivételével MINDENKI köteles 

- tömegközlekedési eszközön, 

- üzletben történő vásárlás, munkavégzés során 

- bevásárló piac területén (Faluház udvara) 

- közművelődési intézményben, könyvtári ellátást biztosító intézményben a látogatók 

számára nyitva álló helyiségekben, 

- minden olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik, 

- a postán – az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, 

- egészségügyi intézményben, 

- háziorvosi rendelő várakozó és rendelő helyiségben, 

- a szociális intézményben 

- az ebéd osztásnál (dolgozók és a rászorulók) Szabadság út 94 

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a 

továbbiakban együtt maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 

2. A köznevelési intézményekre – óvoda, iskola – vonatkozó szabályok: 

November 4-étől kezdődően a köznevelési intézményekbe a köznevelési intézménybe járó 

gyermek, tanuló léphet be, valamint 

- az ott foglalkoztatott személy 

- ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, 

A szülő, a gyermeket kísérő hozzátartozó a gyermekeket a bejáratig kíséreti és maszkot kell viselnie. 
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3. Egyházi események, misék, istentiszteletek látogatása 

Kérjük, és javasoljuk, hogy az egyházi események, misék, istentiszteletek látogatása alkalmával a 

másfél méteres  távoltávolságot tartsák be, zárt térben viseljenek maszkot. 

4. Kérjük, hogy a 65. év feletti idősek vigyázzanak egészségükre, ha van rá mód, akkor a 

bevásárlást, gyógyszerkiváltást, csekkbefizetést bízzák fiatal hozzátartozóikra. 

  

A Kormány Rendkívüli Intézkedései 

A következő 30 napban, kedd éjféltől  
-  este 8 óra és hajnal 5 óra között  kijárási tilalom (felmentés csak a munkába és a munkából 

hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges) 

- Általános rendezvénytilalom lép életbe,  

- minden gyülekezés tilos 

- az éttermek bezárnak, házhozszállítás van csak 

- az üzletek, fodrászatok egyéb szolgáltatók 19.00 órakor be kell, hogy zárjanak 

- a szállodák csak üzleti vendégeket fogadhatnak, turistát nem 

- teljes rendezvénytilalom 

- családi összejövetelen legfeljebb 10-en vehetnek részt 

- esküvő csak lakodalom nélkül tartható, egyházi, polgári szertartáson csak nagyon 

szűk kör vehet részt 

- temetésen legfeljebb csak 50 főt engedélyeznek 

- a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött tartják meg 

- szabadtéren az egyéni sportolás lehetséges, de az amatőr csapatsport tilos 

- fitneszterem, uszoda, múzeum, színház, állatkert bezár 

- a felsőoktatás csak online formában történhet, a kollégiumok bezárnak 

- a középiskolákban 8. osztály fölött csak digitális oktatás lehetséges 

- a bölcsődék, óvodák, általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak 

- a kórházi dolgozók, a tanárok, az óvónők és a bölcsődei dolgozók számára kötelező a heti 

tesztelés 

- kamarai javaslatra a szállodák a zárás utáni 30 napban esedékes foglalásainak 80%-át 

megtéríti az állam, ha nem bocsátanak el alkalmazottat és kifizetik a fizetéseket 

- az éttermeknek erre a 30 napra nem kell járulékot fizetniük a munkavállalók után és a bérek 

50%-át megtéríti az állam 

  

Mindez most kedd éjféltől, vagyis szerda 0:00-tól lép hatályba, egyelőre 30 napra!!! 

Szükség esetén meghosszabbítják. 

 
Megértésüket előre is Köszönjük! 

Mezőszemere, 2020. november 10 

 

  Jakab Gábor sk     dr. Lipták Tünde sk 

  Polgármester     Kirendeltség-vezető 


