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       Veszélyhelyzeti intézkedések  

Magyarszombatfán 

 
 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az elmúlt napokban megjelent egyre szigorúbb intézkedések 

azt jelzik, hogy a járványhelyzet további erősödése várható. 2020-03-16 éjféltől a 

rendezvényeket általánosan betiltják. Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a 

kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók és 

üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerboltok, patikák, 

dohányboltok. Mindezek értelmében, és a koronavírus terjedésének lassítása érdekében 

lehetőség szerint mindenki maradjon otthon, ezzel is segítve az egészségügyi vészhelyzet 

kezelését!  

Magyarszombatfa Község Polgármestereként a lakosság egészségének megőrzése 

érdekében 2020.03.17-i nappal a következő intézkedéseket rendelem el, amelynek 

betartása mindenkire nézve kötelező érvényű! 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

 A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete alapján az Önkormányzat 

közösségi terekben, és szabadtéren sem engedélyezi rendezvények lebonyolítását! 

(Ezeken túl, javaslom minden otthoni összejövetel elhalasztását is!) 

 A településen működő élelmiszer-, és dohányboltban egyszerre csak 1 vásárló, és 

legfeljebb 10 percig tartózkodhat! Betartatása az üzemeltető felelősségébe tartozik! 

 Az egyedül élő, vagy szociálisan rászoruló időskorúak ellátásának megszervezése 

2020.03.17-től kiemelt önkormányzati feladat, amit a település polgármestere 

irányít a falugondnoki szolgálat bevonásával. 

 Igény esetén, házhoz szállítással, biztosítjuk az óvodakonyháról az étkeztetést. 



II. 

Magyarszombatfa falugondnoki szolgálatának veszélyhelyzeti  működése 

 

A megszokott szolgáltatások módosítása, visszavonása. 

 Kizárólag a halaszthatatlan orvosi kezelésekre történő szállításokat 

engedélyezem! Ide tartozik a sürgősségi betegellátás, műtét, indokolt 

egészségmegőrző kezelések.  (Hátsó üléssorban szállítva az utast!) 

 A csoportos szállítási szolgáltatásokat visszavonásig felfüggesztem! 

Egyedül élő, vagy szociálisan rászoruló időskorúak részére kialakított új szolgáltatások: 

A kormány március 16-i döntése értelmében az egyedül élő, vagy szociálisan rászoruló 

időskorúak ellátásának megszervezése kiemelt önkormányzati feladat lett. A szolgáltatások 

igénybe vételét írásban kell jelezni a település polgármestere felé, amihez a megfelelő 

nyomtatványt minden érintetthez eljuttatjuk. Célunk az, hogy a leginkább veszélyeztetett 

társadalmi réteg minél kevésbé legyen kitéve a fertőzésnek. 

A következő szolgáltatásokkal segítjük a rászorulókat. 

 Munkanapokon: napi bevásárlás a helyi boltban, házhoz szállítva. 

 Munkanapokon: igényelt meleg étkeztetés házhoz szállítása. Ehhez az 

igénylőnek kell az éthordókat biztosítani. (Az étkeztetés nem ingyenes.) 

 Hétfő és Péntek: Őriszentpéteri vásárlási, ügyintézési napok. 

 (pl.:csekkbefizetés, anyagbeszerzés az Iparcikkből, Hivatali ügyintézés, 

élelmiszer, üzemanyag, vagy bármi más, ami szükséges.) 

 Szerda: Gyógyszertári nap. (kizárólag!) 

 

III. 

Egyéb ajánlások, tájékoztató anyagok 

Az Önkormányzat összeállít egy részletes ajánlást a koronavírussal kapcsolatos 

óvintézkedésekről, amit minden háztartásba eljuttatunk. Kérek mindenkit az abban foglaltak 

saját érdekből történő betartására! 

Magyarszombatfa, 2020-03-16 

 

 

Albert Attila  

polgármester 


