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Tisztelt Sajóvámosiak! 

2020. május 4. napjától kezdetét veszi a koronavírus elleni védekezés új szakasza. Ez a 

periódus számos, a Kormány által hozott korlátozás enyhítésével jár, de nem jelenti a 

veszélyhelyzettel kapcsolatos védekezés és bevezetett protokollok felfüggesztését, lezárását.  

A 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet szól a Védelmi intézkedésekről. 

      I. 

  Általános védelmi intézkedések a Kormány döntése alapján: 

- Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös lakásban élők 

kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség 

szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolságot) tartani.  

- Ajánlatos továbbra is minimalizálni a szociális érintkezések számát és azok 

lehetőségeit. Ne vegyünk részt továbbra sem nagyobb létszámmal járó összejövetelen, 

próbáljuk meg elhalasztani, vagy későbbi időpontban megtartani az ilyen családi 

eseményeinket. 

- Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való 

tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, 

kendő viselni. A védőtávolságok megtartása mellett a közterületek, parkok is 

látogathatóak. 

Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések: 

- A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, 

gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9,00 és 12,00 óra közötti 

időben látogathatja.  

- Élelmiszer üzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyászati segédeszköz boltban 

9,00 és 12,00 közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 év feletti 

személy tartózkodhat. 

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések: 

- Valamennyi üzlet nyitva tarthat, és a vásárlók által látogatható. 



- A vendéglátó üzletek, így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a 

presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital 

elfogyasztása megengedett. 

 

- A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. 

Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 

 

 

- A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.  

 

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:   

A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösségi szertartás, 

továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. 

 

Az egészségügyi ellátó rendszerben 2020.  május 4-től újra indulnak:  

- az egy napos ellátások,  

- a fekvőbeteg szakellátásból a rehabilitáció és a traszplantációs beavatkozások  

- járóbeteg szakellátás, ideértve a diagnosztikai ellátásokat és a fogászati alapellátást, 

- és a nem közfinanszírozott ellátások (magán)  

 

      II.  

   Településünkre vonatkozó speciális intézkedések  

     

HÁZI ORVOSI RENDELÉS:  

A veszélyhelyzet kialakulásától 2020. március hónaptól bevezetett rend szerint látja el betegeit 

dr. Pető Zsolt háziorvos a betegek telefonos előjegyzése alapján. 

 

Dr. Pető Zsolt telefonszáma: 06-30-945-2807 

Demeterné Jeremiás Ivett telefonszáma: 06-70-433-6117 

 

Azok a betegek, akik nem nélkülözhetik a rendelésen való megjelenést, kérjük minden esetben 

használják a vizesblokkban kihelyezett kézfertőtlenítőt, illetve papírtörlőket.     

Akik érzékelik saját magukon az influenzaszerű tüneteket, előzetesen telefonon egyeztessenek 

a háziorvossal, vagy az asszisztenssel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:  

A Tanácsadás ideje hetente a szerdai napokon 7,30 – 9,30 között van.  

Gomdkötőné Séllei Tünde védőnő telefonszáma: 06-70-613-3535 

 

 

KINCSES SZIGET ÓVODA ÉS SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE:  

A veszélyhelyzetre kialakított ügyeleti rend szerint működik. 

Óvoda telefonszáma: 46/397-188 

 

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA    

Előzetes információ szerint a távoktatás 2020. május végéig fennmarad. 

 

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA 

A konyha működési rendje zavartalan lesz a veszélyhelyzetre tekintettel kialakított formában.   

 

KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR:  

 Működési rendje 2020. május 4-től megváltozik.  Nyitvatartási idő: 10-18 óráig. 

A konditermet megnyitjuk. Egyszerre maximum két ember tartózkodhat a teremben.  

Csak a fertőtlenítést követően válthatja őket másik két ember. 

 

A Könyvtárban maximum egy szermély lehet. 

A műfüves pályát megnyitjuk a tömegsport számára, melynek használatba vétele az eddig 

megszokott módon történik.  

Az iskola park, illetve játszóterek továbbra is zárva maradnak.  Az iskola park területére a 

behajtás csak engedéllyel történhet. 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL:  

A Hivatal nyitvatartása változatlan, a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. 

Elsősorban telefonon, illetve online módon intézzük ügyeinket a https://ohp-20.asp.lgov.hu 

oldalon.  

Amennyiben a személyes megjelenés elengedhetetlen, úgy a védekezési eszközök használata 

mellett egyszerre csak egy ügyfél tartózkodjék az ügyfélváróban. 

 

A házasságkötések a veszélyhelyzetre kialakított rend szerint történnek.   

 

 

 

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


RENDEZVÉNYEK: 

 500 fő alatti és feletti rendezvények nem történhetnek előre láthatólag 2020. augusztus 15-ig. 

Minden közintézményünkben, valamint a tömegközlekedési eszközökön, a kereskedelmi 

egységekben a szájmaszk használata kötelező.  

 

Továbbra is vigyázzunk egymásra! 

Sajóvámos, 2020. 05. 04. 

 

Tisztelettel: 

Váradi Lajos 

polgármester 

 


