Tisztelt Lakossdg!

Figyelembe veve a koronavirus vilii jdrvannyd tortenci mincjsites6t, valamint Magyaror:szdg
Kormdnya 6ltal kihirdetett ism6 elt vesz6lyhelyzetet, a megjelent j6rvdnytigyi szigor(

intezkedeseket, a virus megfekezer
r

1..)

re telepril6seinken az aldbbiakra hivjuk fel a figyelrnet:

yire

Hatdrozatlan ideig, ame

lehets6ges, kerrilj6k

a

kUlonbozS kozoss6gi

erintkez6seket.

2.) Figyeljenek az id5sekre, h z 6k vannak kiteve leginkSbb a jdrvdnynak, krilonos
figyelemmel legyenek arra hogy az id6s csal6dtagjaik csak a legsziiks6gesebb
esetekben hagyjdk el az
honukat. Segitsek 6ket a bevdsdrldsban, gy6gyszereik
kivdltdsdban.
3.)

A

korm{nyzati Hivatalban az iigyf6lfogadiist csak

Borsodb6tai Kiiziis

legsztiks69esebb esetben
el6zetesen telefonos kell
esetben kiitelez6 a maszk

I

a

6zhet6 szem6lyesen. A szem6lyes iigyf6lfogad6sra
egyeztetni az 6rintett i,igyint6z6vel. Minden
aszn6lata 6s ia k6zfert5tlenit6s. Szemelyes rigyintr5zes
, kivetelt k6pez, akinek mozgds5ban segits6gre van
et6 legriividebb ideig ta rt6zkod h atn a k. Sziveskedjernek

eset6n csak egy f6 jiihet
szr.iksege. A hivatalokban a
csak az elintezend6 riggyel k pcsolatosan el6terjeszteni a mondanival6t.
4.) A Hivatalban dolgoz6k
re vegzik feladataikat, a szem6lyes iigyf6tfogadiis
hatSrozatlan ideig sz[inetel, ivetelt kepez a halotti anyakOnyvi rigyint6zes.
s.) Az ilgyfelek k6relmeiket, j :eseiket az aliibbi telefonszdmokon 6s e-mail c[merken
tudjdk eljuttatni a Hivatal fe . irdsbeli kerelrnek beny[jtiisiira lehet6seg van ar bejiirati
ajt6k elcltt elhelyezett papir obozokban, melyeket naponta tobb alkalommal UritLink
es feldolgozunk.

Borsodb6ta: Telz O6-2L/2

3-168, 06-30 I 97 4-29 -7 9

Guly6s Jdnos pol96rmester 06-30/906-8740
Sdta:

Tel: 06-48/438-001

ema i I : p-h iv_a-ta ["sa!g @

Szalmds Zsoltn6 polgS

:06-30/650-6718

Upponv: 06-481439-2L7
email:
Balogh B6la po196rmester:

Demj6nn6 Mustos Beatrix

6.) A Hivatal dolgoz6i rovid rlt

257-8810

:06-30/570-8652
fogjdk int6zni az Ugyeket.

7,1

Az int6zked6sre a

k 6s a lako:;sdg v6delme

d

6rdek6ben van

szUk:s6g.

k, vagy kapcsolatba kertil virusos egy6nnel,

Amennyiben egy dolgoz6
minden hivatali dol9oz6

nt6n ba kerii! het, ezzel a telepii l6sek

a lakossdg setitese nem

biztositva. K€rjUk, meg€rt6sUket

m fi

kiid6k6pess6ge,

!

tart6zkodjanak az otthonaik elhagy6s6t6l, keri,ilj6k a
kiiztiss6geket, probl6m6ika jelezz6k a megadott el6rhet6s6geken.
I a szakemberek 6ltali hivatalos tdj6koztat6kat,
e.) K6rjri k, kiserjek figyele
kozlemenyeket.

8.) Ktiliin k6rjiik az id6seket,

A kialakult helyzetb

10.)

egyUttmti kod 6sre, osszefogdsra, tti relem re

va

n szti ks6g.

Pdnik helyett meggondolt, nyugodt cselekv6sre, lsmetelten kerrink mindenklt az
eseten a jdrviinyrigyi es egyeb hat6sdgokkal va16 szigorri
elciirdsok betartdsdra, szr.l
egyrittm(kddesre.
11.)
A koronavirus16l

az aldbbi honlapon:

h.ttps://koronavirus.gov.hu/ 6s
telefonszdmon r6szletes inf, mdci6kat kaphatnak: 06-80-277 -455-os 6s a 06-80-277 456-os inform6cios vonal

a

minden napj6n 24 orlban el6rheto, mobil- 6s vezetekes

telefonrol is t6rcsdzhato.
12.)

Amennyiben a koro avirus ttlneteit tapasztalja, vagy hozz6tartoz6ja fert6zott
orszdgok valamelyik6ben j , 6rtesitse telefonon a h6ziorvost, az 5pol6t, va€ry az
rigyeletet.

A kescibbiekben b6rmilyen vdltoz s, korldtozds, r:gy6b fels6bb szint( utasitds birtokdba
jutunk, azonnal tdjekoztatjuk a Tis :elt Lakossdgot,
Borsodb6ta, 2020. november
M egertesri

11..

ket, egyrittm ( kcid 6srj
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