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14. szamu intezkedes a koronavirussal kapcsolatban

Magyarorszag Kormanya az 599/2021.(X.28.) Kormanyrendeleteben koronavirus elleni
vedooltasnak az allami es onkormanyzati intezmenyeknel foglalkoztatottaknal torteno
igenybcvetelerol hatarozott es ebben felhatalmazast adott arra, hogy az alkalmazottak
tckintetcben a polgarmester donteseket hozzon.
Ezzel osszcfuggesbcn felmereseket keszttunk az intezmenycknel annale okan, hogy az
aranyok ismereteben valamilyen megalapozott dentes szulessen, melyet sajat hataskorben
fogok meghozni es a munkavallalokat ertesiteni,
Ezzel osszefuggesben tajekozcdtam a haziorvosi rendelokben es a mentoallomasnal a virus
tcrjedescnek allasarol Letavertesen, A haziorvosok tajekoztatasa alapjan ugy tunik, hogy a
virus terjedese aranyaiban gyorsabban tortenik az elozo idoszakokhoz kepest. Az altaluk es a
mentoszolgalat altal vegzett tesztek 30-50% kozotti pozitivitast mutatnak. Azt is figyelemmel
kiserik, hogy az arany az oltottak es az oltatlanok koznl milyen. Ennek alapjan elmondhato,
hogy az oltassal nem rendelkezok tesztelese eseten a koronavirus inkabb mutathat6 ki, mig az
oltottak kozul fels6 Ieguti tilnettel megjelentek inkabb influenza vagy valami egyeb
megfazasos virust kaptak. Ennek alapjan elmondhato, hogy az oltasok felvetele
mindenkeppen indokoltnak tunik.
Ezeknek az u] szamadatok meglehet6sen indokoltta teszik, hogy valamilyen szigoritasokat
rendeljunk el.
Indokolt ez azert is, mert hatarvaroskent latjuk azt, hogy a szomszedos Romaniaban - az
oltottsag csekely merteke ellenere - hataratlepesi korlatozas nines, sot eskutetelre is egyre
tobben jelentkeznek.
Mindezeket figyelembe veve az onkormanyzat intezrnenyeiben az alabbiakat rendelem el:

2021. november 8-t61 kotelezo a Varoshaza epuletebcn az ugyfelkent megjelenok
szamara a lazmeres, a kezfertotlenltes es a maszk hasznalat, Ugyanez vonatkozik az itt
tartott hatosagi esernenyekre (eskuvo, nevado, allampolgarsagi esku) is.
2021. november 8-t61 kotelezo a Gyermeksziget Ovoda - Bolcsode mindket tclephelyen a
gyermekek atadasakor a lazmeres, a kezfertotlenites es a maszk hasznalat.
2021. november 8-t61 a fenti protokollt kell alkalmazni a Letavertesi Csalad es
Gyermekjoleti Szolgalatnal, a Letavertesi Varosi Konyvtar es Muvclodesi Haz
intezmenyen - mindharom telephelyen - beliil is.
A kulturalis intezmenyekben mukodo esoportok eseten, amennyiben a tagok a
csoportszobaban zart helyen tartozkodnak, maszk hasznalata nem kotelezo. Azt elhagyva
az intezmeny minden egyeb teruleten kotelesek maszkot viselni.
2021. november 8-t61 a Napkozi Konyha etkezojeben a gyerekek szamara kotelczo a
kezmosas es a kezfertotlenttes.
Az Arany Janos Altalanos Iskola Uszoda es Sportesarnok epuleteben tartott
sportesemcnycken a sportol6kon es a szukseges szcmelyzeten kfvul mas nem
tart6zkodhat. Kerjuk, hogy egyeb esetekben a szillok a csemeteikre varva a bejarat elott 
lehetoseg szerint a tavolsagtartas figyelembevetelevel- tart6zkodjanak. Egyedi esetben-,
ha a gyerek nem kepes az oltozkodeset es a hajszaritasat, torolkozeset egyedul vcgezni - a
szUlo kizarolag annak idejcre -, lazmeres, kezfertotleultes es maszk hasznalata eseten
tart6zkodhat bent.
A kozternetoben tart6zkod6k a ravataloz6ban a szertartas ideje alatt maszk hasznalata
mellett es kczfertotlenites utan tartozkodhatnak. Nyomatekosan kerek Mindenkit, hogy a



szertartas vegen a rcszvetnyilvanitast mindenfele kozeli kontaktus (kezfogas, puszi)
nelkul tegyek meg.
2021. november l l-tol a piac teruleten ismet bevezetjilk az egyiranyu kozlckedest az
cgeszsegugyi tavolsagtartas mellett, melyet a mezoor kollegak koordinalnak,

A varos lak6inak biztonsaga erdekeben - mivel torvenyi felhatalmazas nem ad intezkedesre
lehetoscget - az alabbi ajanlasomat kerem vegyek komolyan:

Letavertes teruleten leva kereskedelmi es szolgaltato egysegek (uzletek, gyogyszertar,
fodrasz, stb.) zart tereiben feltetlen sztlksegesnek tartom a vedomaszk hasznalatat,
A szcmeiyes talalkozasokkor ismet mellozni kell a kezfogast es mas szemelyes kontakttal jaro
udvozlesi formakat.

Amennyiben sajat magan vagy csaladtagjan valaki felsa leguti fertozessel osszcfuggesben
tapasztal tuneteket, mielobb forduljon orvoshoz es minden esetben igcnyelje vagy osztiiniizze
a gyorsteszt elvegzeset.

Az orszagos es a megyei adatok azt mutatjak, hogy rendkivuli utemben terjed a koronavirus
delta variansa. 2021. okt6ber 28-an megyenkben 197 uj fertozottet talaltak, mig november 2
an 643-at. Ezt az intenziv utemct csak azzal tudjuk lassitani, illetve megallitani, ha vigyazunk
magunkra, es igy vigyazunk egymasra is.

Tisztelettel kerek Mindenkit, hogy az intezmenyekben a korlatozasokat fegyelmezetten
fogadjak es az altalunk tett intezkcdesekct viseljek turelemmel es higgadtsaggal,

Segitseguket elore is koszonom!

Letavertcs, 2021. november 5.
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