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4. Lakossági tájékoztató
Tisztelt Tiszatarjáni Lakosok!
Tiszatarján Község Önkormányzata
alábbiakról tájékoztatja Önöket:
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1.A Kormány jogalkotói hatáskörében eljárva 2020. március 28. napjától 2020.
április 11. napjáig kijárási korlátozást rendelt el.
Részletek:
Legalább másfél méter távolságot kell tartani a másik embertől, még a
tömegközlekedésben is (odahaza, a lakásban természetesen nem).
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre
korlátozni.
Vendéglátó üzletben csak az ott dolgozó tartózkodhat.
A lakhely, lakás elhagyására a rendeletben meghatározott, alapos indokkal
lehetséges. Ilyen alapos indok:
•a Munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség, gazdasági, mezőgazdasági, erdészeti
tevékenység, illetve ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, eszközöket árusító
üzletben (műszaki cikket, építőanyagot, eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás.
•Napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyerek kísérése.
•Egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele.
•Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyaloglás külterületen, vagy
belterületen, lehetőség szerint zöldterületen, mégpedig úgy, hogy egyedül vagy a
közös háztartás tagjaival sétál az ember, de másoktól legalább másfél méter távolságot
tart.
•Házasságkötés és temetés szűk családi körben.
•Napi fogyasztási cikket árusító élelmiszer- és egyéb üzletben (utóbbiak közé
tartozik a drogéria, vegyiárut, higiéniai terméket, illatszert, tisztítószert árusító
üzlet) történő vásárlás.
•Állateledelt, takarmányt árusító üzletben történő vásárlás.
•Mezőgazdasági üzletben történő vásárlás.
•A piacon, termelői piacon történő vásárlás.
•Gyógyszertárban történő vásárlás.
•Trafikban történő vásárlás.
•Tankolás.
•Fodrász, manikűrös felkeresése..
•Szállítási, tisztítási, higiéniai szolgáltatások igénybe vétele
•Gépjármű-, kerékpár-, mezőgazdasági szervíz felkeresése.
•Hulladékgazdálkodási szolgáltatások igénybe vétele

•A legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így
hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási, postai szolgáltatások igénybe vétele.
•Állatok ellátása, háziállat sétáltatása, állatorvos felkeresése.
•Szülői jogok és kötelezettségek.
•Hitéleti tevékenység.
Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló
(kiskorú, idős, beteg) személynek történő segítségnyújtás.

Az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot és gyógyszertárat 9.00 óra és
12.00 óra közötti időben saját és családja érdekében a 65. életévét
betöltött személy látogathatja.
Ezek be nem tartása szabálysértési pénzbírságot von maga után, amely 5.000 Ft500.000 Ft-ig terjedhet.
2. Ennek érelmében kérjük MARADJANAK OTTHON!!!
3. Jelenleg a mai napig az önkormányzat munkatársai a településen 90 fő időst
látnak el mindennap. A kormány az önkormányzat hatáskörébe helyezte az idősek
ellátását, amelynek érelemében a követező feladatokat kell ellátnia:
- szociális étkezés biztosítása személyre szabott térítési díj ellenben
- házi segítségnyújtás biztosítása
- gyógyszerkiváltás biztosítása
- kérésére élelmiszer megvásárlása
- mindennapi életviteli feladatokban segítség nyújtása ( posta csekkek befizetése, apró
ügyintézések)
Azok az idősek, akik még eddig nem igényelték az önkormányzat segítségét ezen
feladatok ellátásában az alábbi telefonszámon tehetik meg: polgármester: 20/5168288, jegyző: 20/3266-130.
4. A Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsődében
továbbra is kiscsoportos formában biztosítjuk az ügyeletet.
5. Továbbra is tisztelettel kérjük mindazokat, akik külföldi munkavállalásból
térnek haza vagy tértek haza a település lakóközösségének védelme érdekében
kezdjék meg otthonukban a házi karantén napjait, ami az Önnel egy
háztartásban élőkre is vonatkozik!! Valamint vegyék fel a kapcsolatot dr. Raisz
Csaba háziorvossal ( 49/352-740, 20/388-9977)
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6. Tiszatarján Község Önkormányzata megkezdte a közterületek fertőtlenítését,
melyet a továbbiakban minden héten elvégzünk.
7. A korlátozó intézkedésnek megfelelően Tiszatarjánba a gyógyszertárba a 65.
év alatti lakosok csak szerdán 13.00 órától 15.00 óráig mehetnek.
8.Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy településünkön fertőzöttként nyilvántartott
személy és Járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a mai napig nincs. A
hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a település
polgármesterének feladata, amit az önkormányzat dolgozóinak segítségével fogunk
ellátni, amennyiben ilyen eset lesz. A hatóság által elrendelt karantén
szabályainak megszegése bírsággal jár.
9. Az önkormányzati tulajdonú Húsfeldolgozó üzem Mintaboltjában
folyamatosan tudjuk biztosítani a húskészítményeket és a friss sertés húst.
10. Tisztelettel megkérjük Önöket az intézkedések elfogadására, türelmet és
odafigyelést az elkövetkezendő időszakra!
Kérjük, csökkentsük az emberi érintkezéseket, csak a legszükségesebb esetben
hagyják el otthonukat.
Megértésükre és együttműködésükre számítunk!

Tiszatarján, 2020. március 27.

Bögre Lajosné sk.
polgármester

Burainé Hajdu Éva sk.
jegyző

