TÁJÉKOZTATÁS
a járványhelyzetben megtett községi intézkedésekről
 Az a kérésünk a lakosság felé, hogy a különböző felületeken történő véleménynyilvántásokkal
alaptalanul ne keltsenek pánikot!
 Ha kérdésük van a járvánnyal kapcsolatosan, hivatalos szervekhez forduljanak!
 A koronavírusos megbetegedés egy légúti megbetegedés, ugyanúgy, mint az influenza, a hűlés, csak
annak egy erősebb és újabb formája.
 Tájékoztatunk mindenkit, hogy a helyi intézmények végzik a feladatukat, amit a törvény előír és amit
a megyei közegészségügyi hivatal (DSP) kér
 Aki március 14. óta bejött az országba sárga zónából, az köteles otthoni elkülönítésbe vonulni 14
napra. Ha családtagokkal is érintkezett, találkozott, akkor a családtagoknak is kötelező elkülönítésbe
vonulni!
(Sárga zónának számítanak a következő országok: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Dél-Korea,
Dánia, Svájc, Franciaország, Németország, Japán, Malajzia, Nagy-Britannia, Norvégia, Hollandia, Kína,
Spanyolország, Amerikai Egyesült Államok, Svédország)
 Az otthoni elkülönítés idejére a lakást, udvart szigorúan tilos elhagyni és más, külső személyekkel
személyesen érintkezni. Az adott időszakra az élelmiszerrel és egyéb cikkekkel való ellátást szervezzék meg
a rokonok, ismerősök révén!
 Aki vörös zónából érkezik az országba, az köteles karanténba vonulni vonulni 14 napra egy
karanténközpontba! (Vörös zóna: Olaszország, Irán, Kína – Hubei tartomány, Dél-Korea – Daegu város és
Cheongdo megye. A karanténba vonultak ellátásáról az állam gondoskodik.
 Aki nem vonul otthoni elkülönítésbe vagy karanténba, vagy megszegi az elkülönítésre vagy karanténra
vonatkozó előírásokat, vagy nem tesz eleget azoknak, vagy elhazudja, hogy melyik országból érkezett haza,
a 2011. évi 857. számú kormányhatározat 30. cikkelye (h) értelmében 5.000-10.000 lej (magánszemélyek)
vagy 10.000-30.000 lej (jogi személyek) közötti pénzösszeggel büntethető vagy több év börtönbüntetéssel is
sújtható! (Megéri-e két heti otthonülés miatt ilyen árat fizetni??)
 Szombat óta kötelesek vagyunk követni a hazatérőkét, amit meg is tettünk a doktornővel és a
rendőrséggel együtt, írásban is felszólítottuk őket az otthoni elkülönítésre és többször is leellenőriztük.
 A rendőrség és a DSP naponta ellenőrizheti ezeket a személyeket, az előírásokat megszegő
személyekre ők szabhatnak ki a büntetést.
 Aki otthoni elkülönítésben van, az még nem biztos, hogy beteg, ezért nem kell pánikolni, ha
szomszédunkban valaki elkülönítésbe kerül. A betegség nem terjed a levegőben nagyobb távolságra, hanem
csak közvetlen közelről kerülhet más személyre köhögés, tüsszentés esetén. Az otthoni elkülönítés csak
megelőző intézkedés. Így a közvetlen szomszédok is nyugodtak lehetnek, kimehetnek az udvarra, utcára. A
fertőzést csak abban az esetben kaphatják el, ha az illetővel kezet fogtak vagy egészen közel (egy méteren
belül) kerültek hozzá.
 A fertőzött személyeket nem engedik be az országba, hanem egyenesen járványkórházba szállítják a
határtól.
 Ha az otthoni elkülönítésben levő személy időközben a megbetegedés jeleit mutatja (száraz köhögés,
magas láz, izomfájdalom), azonnal értesítse a doktornőt. Ha valakiről kiderül, hogy fertőzött, azt
járványkórházba szállítják.
 Ha valakiről tudják, hogy megszegte az otthoni elkülönítési előírást (pl. az utcán látják), azonnal
jelentsék a hatóságoknak telefonon. A községi rendőrség telefonszáma 0756-140943, a doktornő
telefonszáma 0265-588061, a polgármesteri hivatal telefonszáma 0265-588112 (Varga Ervin
alpolgármesternek vagy Balogh István polgármesternek jelentsenek).
 Biztosítunk mindenkit, hogy követjük az eseményeket és az utasításokat, és a törvénynek megfelelően
járunk el. Továbbra is azt kérjük a lakosságtól, hogy tartsa be az általános higiéniai szabályokat, jelentse, ha
tudomása van külföldről hazatérő személyekről, és mindenki őrizze meg a nyugalmát.
 Felhívjuk a (12 évet be nem töltött) kisgyerekes szülők figyelmét, hogy a szülő szabadnapot vagy
szabadságot vehet ki, ha nincs akire bízza gyerekét az iskolák bezárása idejére. Erre az időre 75%-os
fizetésre jogosult.
 Tartsuk be a kötelező higiéniai előrásokat (kézmosás, zsúfolt zárt terekben való tartózkodás, minimális
1 méter távolság másoktól, kézfogás, puszi mellőzése), vigyázzunk magunkra és egymásra!

