TISZTELT SZENTISTVÁNI LAKOSOK !
A szakemberek szerint az elmúlt napokban tetőzött a korona vírus okozta járvány. Ha továbbra is betartjuk
a korábban meghozott – a vírus terjedésének lassítását szolgáló – szabályokat, várható az újabb
megbetegedések számának csökkenése, és talán idővel alábbhagy a járvány. Ezért továbbra is
nyomatékosan kérem, hogy MARADJANAK OTTHON.
Úgy tapasztaltuk, hogy itt Szentistvánon Önök komolyan vették, és betartják a szakemberek ajánlásait,
szabályait, ennek köszönhetően sem településünkön sem Mezőkövesd város vonzáskörzetében a mai napig
nincs ismertté vált koronavírussal fertőzött személy.
Ez mindenképpen nagy eredmény. KÖSZÖNET ÉRTE MINDENKINEK.
A járvány azonban nem szűnt meg. Nap, mint nap még mindig veszélynek vagyunk kitéve.
A kormány a védelmi intézkedésről szóló 168/2020. (IV.30.) rendeletével részben enyhítette, bizonyos
tekintetben azonban szigorította az eddigi szabályokat. A rendelet értelmében május 4-től a
védőtávolságok megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak. Megtarthatók az esküvők,
temetési szertartások, azonban a több személy egyidejű, egy helyen tartózkodása továbbra sem
engedélyezett. (Megtartható az esküvő és temetési szertartás, azonban a lakodalom és a halotti tor nem.)
A korábban megszokott rend szerint tarthatnak nyitva az üzletek és a szabadtéri terasszal rendelkező
szórakozó helyek.
A 65 évüket betöltött személyek az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat továbbra is 9.00 - 12.00 óra
között látogathatják.
Szigorítás viszont a korábbi szabályokhoz képest, hogy az üzletekben és tömegközlekedési eszközökön
kötelező az orr és száj egyidejű eltakarását biztosító maszk, sál vagy kendő viselése. A fertőzéssel leginkább
érintett Budapesten és Pest megyében ezen túl az ott élők szabad mozgását korlátozó további szigorú
intézkedések léptek hatályba.
Mindezek alapján még további türelmüket és megértésüket kérem. Továbbra is azt kérem, hogy ha csak
teheti MARADJON OTTHON.
-

Otthonát, biztonságos környezetét csak alapos okkal hagyja el.
Tömegközlekedési eszközön, üzletben többek által használt közösségi terekben HASZNÁLJON
MASZKOT, vagy orrát, száját kendővel, sállal, vagy egyéb alkalmas eszközzel takarja el.
Közösségben tartsa be a másfél méteres távolságot, kerülje a puszit, kézfogást.
Mások által is használt helyiségekben, tömegközlekedési eszközön lehetőség szerint viseljen
kesztyűt, hazaérve alaposan mosson kezet, utcai ruházatát, cipőjét különítse el.
Amennyiben kora, egészségi állapota, vagy más okból segítségre van szüksége hívjon bennünket a
már említett elérhetőségeinken.

Ha mindannyian továbbra is betartjuk a szabályokat, vigyázunk mások és magunk egészségére akkor
EGYÜTT SIKERÜLNI FOG!
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