Tisztelt Tiszaföldvári Lakosok!

Magyarország Kormánya – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – a 478/2020. (XI.03.)
Kormányrendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítására, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
2020. november 04. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelete 2020. november 11. napján hatályba lépett és 2020.
december 11. napjáig lehet alkalmazni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus elleni védekezés értelmében 2020. november 11től a következő kötelezendően betartandó szabályok érvényesek:
1.

Az orrot és a szájat takaró orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy
más anyagból készült maszkot köteles minden hatodik életévét betöltött személy viselni
• tömegközlekedési eszközökön,
• üzletbe történő vásárlás, illetve munkavégzés során,
• postán,
• vendéglátó üzletben,
• egészségügyi intézményben,
• szociális intézményben.

A maszkviselés kötelezettséget az üzemeltető köteles betartani, megszegését a kereskedelmi
hatóság, illetve a rendőrség szankcionálhatja.
Tiszaföldváron nem került kijelölésre külön – az országos szabályozástól eltérő –
közterület, ahol kötelező lenne a maszkhasználat.
2. Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles lakóhelyén, tartózkodási helyén, vagy a
szálláshelyén tartózkodni. Kivételt csak munkavégzési okból, tovább személyi sérülés vagy
életveszély esetén, továbbá a lakóhely 500 méteres körzetében kutyasétáltatás céljából lehet
tenni.
3. Tilos közterületen, nyilvános helyeken a csoportosulás, gyülekezés, valamint csapatsportok
gyakorlása.
4. Közterületen, nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős
sporttevékenység gyakorlása megengedett.
5. Rendezvény helyszínén vendégként illetve nézőként, ideértve a sportrendezvényt is,
tartózkodni tilos.
6. Temetésen legfeljebb 50 fő lehet jelen.

7. Házasságkötésnél kizárólag az anyakönyvvezető, a házasulók, a tanúk, a házasulók szülei,
nagyszülei, testvérei és gyermekei lehetnek jelen.
8. Családi eseményen vagy magánrendezvényen a jelenlévők száma nem haladhatja meg a 10
főt.
9. A vendéglátó üzletekben tilos tartózkodni, kivétel az elvitelre alkalmas ételek kiadásának
időtartama jelent.
10 Az üzletek, lottó, dohánybolt reggel 5 és 19.00 óra között tarthatnak nyitva. 19.00 óra és
reggel 5 óra között a gyógyszertár és üzemanyagtöltő állomás nyitva tarthat.
11. A mozi, színház, szabadidős létesítmények, sportlétesítmények, közfürdők, uszodák,
könyvtár, művelődési ház, múzeum látogatása nem megengedett.
12. A Tiszaföldvári Óvodák és a Bölcsőde az eddig eljárásrend szerint működnek tovább. Az
intézmények a járványügyi vészhelyzet kihirdetése után az eddig kialakult védekezési szabályokat
írják elő. Kérjük továbbra is fegyelmezetten tartsák be ezeket a szabályokat a biztonságos
feladatellátás érdekében! Ahol pedig a fertőzés megjelenik, ott célzottan - az adott intézményben, az
adott csoportokban, az adott épületekben az EMMI és az Oktatási Hivatal utasításai alapján hozzuk
meg intézkedéseinket.

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése közös ügy, kérjük az előírások messzemenő
betartását, a lakosság megértését és együttműködését a járvány terjedésének megfékezése
érdekében. Óvjuk szüleinket, gyermekeinket és minden embertársunkat!
Köszönöm, hogy betartják a szabályokat!
Tiszaföldvár, 2020. november 13.

Hegedűs István
polgármester

