Ti telt Lakossrlg!
Ahogyan a mddi6bol l6tottak, hallott, alapjin, valamint a sztik kdrnyezetiinkben dlok covid
1 9-el torteno fertozo megbetegedese
alapj rin tapasztalj uk, telepi.ildseinken is nagyon megnott
a fertozottek sz6ma. sokan otthon
ulnak. sokan k6rh6zban srilyos 6llapotbari, 6s tobb
lakost sajnos magiival ragadott a jd
. tdbb hal6leset is tdrtent.

A hivatali telefonokon tobb megke

erkezett a jarv6nytigyi szab6lyok meg nem tart6sa,

illetve azok ellenorzese t6rgy6ban.
Tajekoztatom Onoket, hogy az i rv6nytigyi veszelyhelyzetben sem az, dnkorm6nyzat
jogszab6lyban hat6skort a j6rv6nyiigyi szab6lyok be
polgiirmestere, sem jegyzoje nem k
nem tart6s6nak ellenorzesdre, sem s.
kci6k alkalmaz6s6nak lehetosdg6re.

Az a beteg, vagy kontakt, akit az A TSZ hatosagi hatdrozatdval hirui karant6nba helyez.
kiiteles a megadott lakcimdn t
ni, azI el nem hagyhatja. Ennek ellen6rz6s6re a
j6rvanyiigyi intdzked6sekkel kapc
egyes szab6lyok meg6llapit6s6r6l es a j6rv6nytigyi
intdzked6sekkel kapcsolatos egyes
inyek modosit6s6r6l s2616 2020. evi CIV. t6rveny
jogosult.
alapj6n a rend6rhat6sig
iben a hdzi karantdnkotelezettsdg megszegdsdt
tapasztalja birsrig kiszabrisrira van
6s6ge. Azon lakosok ell5t6s6ban, akik nem tudj6k
csal6d, vagy szomszed segitseget erve a bev6sarl6st, gy6gyszerkiv6lt6st megoldani az
onkorm6ny zat biztosit segitseget.
m, ilyen esetekben jelezzek a kor6bban megadott
telefonos. e-mailes elerhetosdgen i

A kereskedelmi egy"s6gekre vonat
idejen alkalmazand6 vedelmi in
Kormfnyrendelet alapj6n szinten a
Ezen esetben az emlitett jogszab6ly
a kereskedelmi tizletnek 6 h6napra.
tdrteno bez6r6s6ra is,

K6rem a lakossr{got, hogy fert6z6s
kiiztiss6ge eg6szs6g6nek meg6visa,

Felhfvom tovribbri a miikiid6 ke
vfsdrl6ik 6rdek6ben mind a
int6zked6sekkel kapcsolatos szabii

A

szab:ilyok megtartatdsa mi

egyiittm ii ktid

6s

iiket

yeiket.

6rvrlnyii gyi szabrllyok betartrisf t a veszdlyhelyzet
isek m6sodik titemerol sz6l6 48412020. (XI.10.)
hat6srig ellenririzheti 6s szabhat ki szankci6t.
j

2-23 $-ai alapj6n kiszabhat6 pdnzbirsag. es sor kertilhet
etelt sflyos kotelezettsegszegds esetdn ak6r egy dvre
a karant6nszab{lyok betartrlsf ra sajdt 6s a falu
szigo

mi

rri magatartist tanrisitsanak.

egys6gek vezet6inek

rant6nkiitelezetts6ggel, mind
k betartrisrira 6s betartatrisr{ra.

figyelm6t sajft

kinek egy6ni 6s csoportos 6rdeke,

!

K6rem vigyfzzunk egymdsra
Kdszondm megeft dstiket
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Borsodb6ta, 2021. m6rcius 24.
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