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8. Lakossági tájékoztató 

Tisztelt Tiszatarjáni Lakosok! 

 

1. A Magyar Kormány a lakosság érdekében a koronavírussal kapcsolatosan 

megelőző intézkedések mellé 2020. november 11. napjától érvényes új 

intézkedéseket hozott: 

1.1 Este 8 óra és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lesz, 8 órára 

mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába és a munkából való 

hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. 

1.2 Minden gyülekezés tilos. 

1.3 Az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges, az üzemi 

étkezdék azonban nyitva tarthatnak. 

1.4 Az üzletek és a fodrászatok, az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 

órakor be kell, hogy zárjanak. 

1.5 A szállodák csak üzleti célból érkező vendégeket fogadhatnak, 

turistákat nem. 

1.6 Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken csak tízen-tízen 

vehetnek részt. 

1.7 Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi, illetve a 

polgári szertartáson, a szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a 

szülők és a testvérek vehetnek részt. 

1.8 A temetéseken legfeljebb csak 50 fő vehet részt. 

1.9 A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni. 

1.10 Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr 

csapatsport tilos. 

1.11 A szabadidős létesítmények, fitneszterem, fedett uszoda, 

múzeumok, színházak, állatkertek, zárva kell, hogy tartsanak. 
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1.12 A felsőoktatás csak online formában működhet, és a 

felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. 

1.13 A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. 

1.14 Bölcsődék, óvodák és általános iskolák 14 év alattiak számára 

nyitva maradhatnak. 

1.15 A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az óvónőket, a 

bölcsődei dolgozókat hetente, célzottan tesztelni kell. 

1.16 A szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-áig történt 

foglalásokat, illetve azok 80%-át az állam megtéríti, ennek feltétele, hogy a 

munkavállalókat ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a 

fizetésüket. 

1.17 Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeket erre a 30 napra nem 

kell járulékot fizetni és az állam a munkavállalók bérének felét megtéríti, 

ennek feltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el és a munkavállalók 

megkapják a fizetésüket. 

 

Tiszatarján Község Önkormányzata a kormány intézkedéseivel egyidejűleg az 

alábbi intézkedéseket vezette be, vezeti be: 

2. A Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsődében 

továbbra is csak a kapuig kísérhetik a szülök a gyermekeket, akik az óvodába 

lépeskor lázmérésen esnek át. Kérjük a beteg lázas gyermeket ne vigyék az 

óvodába, felépülés esetében pedig csak orvosi igazolással léphetnek be újra az 

intézménybe. 

3. A Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási központban továbbra is elvitellel 

biztosítjuk a szociális étkeztetést. 

4. Háziorvos elérhetősége: dr. Raisz Csaba  ( 49/352-740, 20/388-9977). Tünetek 

esetén kérjük telefonáljon. 

5. A Polgármesteri Hivatalban a továbbiakban csak ablakos ügyintézés működik 

ügyfélfogadási időben. 
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6. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járási hivatal tájékoztatása szerint a járási 

ügysegéd ügyfélfogadása 2020. november 11 napjától Tiszatarjánban szünetel. 

Kormányablakokban csak időponttal rendelkező ügyfeleink intézhetik ügyeiket.  

7. Továbbra is kérjük, hogy fegyelmezetten tartsák be a kormány által meghozott 

intézkedéseket, amelyek  a családunk és szeretteink védelmét szolgálja. 

 

Kérjük használják a maszkot! 

 

Megértésükre és együttműködésükre számítunk! 

 

Tiszatarján, 2020. november 10. 

 

 

 

Bögre Lajosné sk.       Burainé Hajdu Éva sk. 

polgármester         jegyző 


