Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormány a koronavírus elleni védekezés
részeként újabb szigorításokat vezet be, melyek jövő hét hétfőtől
lépnek életbe.
Március 8-tól a következő intézkedések vannak érvényben:
- Az óvodák, általános iskolák április 7-ig bezárnak, digitális oktatással
folytatódik a tanítás
- A középiskolákban, a felsőoktatásban a digitális oktatás fennmarad.
- Az üzletek március 8. és március 22. között két hétre bezárnak, kivéve az élelmiszerboltokat,
patikákat, drogériákat, benzinkutakat és a lentebb felsoroltak.
- Március 8. és március 22. között minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyet.
- A szabadtéri sporttevékenység és a munkavégzés megengedett.
- A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező!

Maszkviselési szabályok
A rendelet előírja az általános szabályokat is. Eszerint:
A közterületen, illetve a nyilvános helyen mindenki köteles más
emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a
lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter
távolságot tartani.
A települések belterületén az épületeket elhagyva az utcán, közterületen (néhány kivétellel) mindenki
köteles 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.
Kivételek: 6. életév alattiak, az autista, értelmileg korlátozott személyek, akik sportolnak.
Itt vannak a boltzárral kapcsolatos kivételek:
Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni. A
rendelet felsorolja a kivételeket, hogy milyen boltok, üzletek maradhatnak nyitva:
1. napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletek
2. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási
tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletek
3. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység
elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletek (így különösen a
járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletek), ide nem értve a
főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet
4. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek,
5. a mezőgazdasági üzletek, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat
6. a kertészeti áruda, a faiskola,
7. piac, a helyi termelői piac, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek
kivételével,
8. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó
üzletek, az állatgyógyszertárak
9. az üzemanyagtöltő állomások
10. a nemzeti dohányboltok
11. az újságosok
A rendelet emellett tartalmazza a virágüzletek március 8-i nyitva tartását is, ezen a napon a
virágüzletek nyitvatartási időben korlátozás nélkül működhetnek, március 9-tól azonban nekik is
két hétre be kell zárniuk.

Személyes ügyintézés szünetel
A Közös Önkormányzati Hivatal a járványügyi helyzetre tekintettel zárva tart.
Személyes megjelenésre nincs lehetőség, kizárólag az alábbi telefonszámokon lehet ügyeket intézni:
Közös Önkormányzati Hivatal Szápár:
Közös Önkormányzati Hivatal Csetény :

06/88 587-110
06/88 485-014

- Április 07-ig zárva tart a könyvtár.
- A szápári bölcsőde tovább üzemel.
- Háziorvosi szolgálat igénybevételére továbbra is telefonos időpontegyeztetés után van lehetőség.
Időpontegyeztetés:

Tel.: 06/88 587 – 050 ; 06 30/495-0938

- Az idősek étkeztetését továbbra is biztosítjuk annak aki igényli, az ebédet házhoz kiszállítjuk.
- Lakosaink továbbra is kérhetik a falugondnoki szolgálat segítségét az ellátásban (bevásárlás, étel
szállítás, gyógyszer kiváltás, stb.).
Falugondnok: 06 20/274-7057
Digitális oktatás
Akinek problémát okoz pl. eszközhiány miatt bekapcsolódni a digitális oktatásba, azoknak
megpróbálunk arra alkalmas eszközt vagy lehetőséget biztosítani a becsatlakozásra.
Segítséget a 06 30/709 8433 –as telefonszámon kérhetnek.

Minden intézkedés azt a célt szolgálja, hogy a lehető legkevesebben fertőződjenek
meg koronavírussal.
Vigyázzunk egymásra!

Szápár, 2021.03.06

Trojákné Szita Katalin
polgármester

TEGYÜNK KÖZÖSEN AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

