
TÁJÉKOZTATÓ 

A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendelete alapján a mai naptól, azaz 2020. március 17. 

napjától határozatlan időre a következő intézkedések lépnek életbe településünkön 

A vendéglátó     üzletben   15.00   óra   után   06.00   óráig   az   ott   foglalkoztatottak   kivételével tilos 

tartózkodni. A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő 

megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan 

megengedett a tartózkodás. 

Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a  higiéniai 

papírterméket  árusító  üzlet,  továbbá  a  gyógyszertár,  a  gyógyászati  segédeszközt  forgalmazó  üzlet,  

az  üzemanyag-töltőállomás  és  a  dohánybolt  kivételével  15.00 óra után 06.00 óráig az ott 

foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos. 

A rendszeres zenés, táncos rendezvények, valamint gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.  Rendezvény  

helyszínén  a  résztvevők  számától  és  a  rendezvény  helyszínétől  függetlenül  tilos  tartózkodni.  Nem 

minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. 

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg. 

Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása az   

előadó-művészet   valamennyi   ágának   fellépése   céljából   megtartott   eseménynek, függetlenül   

annak   nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a mozinak, közgyűjteménynek, közművelődési 

intézménynek, közösségi színtérnek. Így a mai naptól a Dr. Papp József Városi Könyvtár és 

Művelődési Otthon, valamint a Szolgáltató Csarnok, illetve a Tüzelős-ól és a Zsellérház Múzeum 

határozatlan ideig nem fogad látogatókat. 

A hulladékszállítási közszolgáltatás a megszokott járatrend szerint történik. 

A Polgármesteri Hivatal továbbra is arra kéri az ügyfeleket, hogy a telefonos, vagy az elektronikus 

ügyintézést részesítsék előnyben. Emellett az ügyintézés folyamatának biztosítása érdekében a 

Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál iratgyűjtő ládában is elhelyezhetik írásbeli beadványaikat. 

A polgármester arra kér minden tiszacsegei családot, hogy segítsék az idős hozzátartozókat, 

szomszédokat, amiben csak lehet, a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében. Arra kéri a 

szülőket, hogy az iskolai távoktatás során a diákok valóban az otthonaikban tanuljanak, ne szervezzenek 

csoportos programokat. Ugyancsak a társadalmi felelősségvállalás szellemében a játszótereken kerüljék 

a nagyobb csoportosulásokat. 

A városvezetés által felállított operatív törzs folyamatosan elemzi a helyzetet, s szükség esetén további 

intézkedéseket hoz, és tesz azokra javaslatot. 

Ahogy eddig, úgy a jövőben is rendszeresen tájékoztatjuk az esetleges változásokról a tiszacsegei 

lakosságot. 

A koronavírussal kapcsolatos hiteles tájékoztatók a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon 

olvashatók. 

Kelt: Tiszacsege, 2020. március 17. 
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