
Tisztelt Tiszacsegei lakosság, aggódó polgárok! 

Tiszacsege Város Operatív Törzse 2020.03.20-án reggel 8:00-tól ülésezett. Részt vettek: 

1. Szeretnénk megköszönni a tisztelt tiszacsegei lakosságnak, hogy Önkormányzatunkkal

együttműködve kéréseinket teljesítik és higgadtan, teljes nyugalommal kezelik ezt a

rendkívüli helyzetet. Önkormányzatunk – összhangban Magyarország Kormányának

intézkedéseivel – minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy ez a koronavírus továbbra

se jelenjen meg Tiszacsegén. Ebben Önöknek kulcsfontosságú szerepe van, hiszen a

hétköznapokban történő egymásra való odafigyelés, megelőzés komoly szerepet

játszik abban, hogy Tiszacsegén továbbra sincs koronavírussal fertőzött személy.

2. Az óvodások és iskolások élelmezése szintén a nyári szünetben megszokott rendszer

szerint zajlik, mindkét intézményben az a szülő/hozzátartozó – aki nyilatkozott az

ebéd igénybevételéről – minden hétköznap 11:30-13:30 között veheti át elvitelre az

egytálétel ebédet az érintett intézményben. Kérünk minden szülőt/hozzátartozót, hogy

biztosítson 2 db saját ételhordót, hogy rugalmasan tudjuk osztani az ebédet. Minden

18. életévét be nem töltött és állandó, bejelentett tiszacsegei lakcímmel rendelkező

iskoláskorú térítés ellenében jogosult igénybe venni az étkeztetést. 

3. Tiszacsege Város Önkormányzata az elmúlt napokban több száz liter Domestost és

Hypót szerzett be annak érdekében, hogy intézményeinket, hivatalunkat és az orvosi

rendelőket mindig tisztán tudjuk tartani. Számunkra fontos, hogy mindent megtegyünk

a megelőzés érdekében.
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4. Tiszacsege Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett közmunkaprogramjában 

szerepelt a varroda beindítása, ahol 5 szakképzett varrónő megkezdte a textil alapú 

szájmaszkok gyártását. Ezeket folyamatosan biztosítjuk intézményeink és kollégáink 

számára. Attól a ponttól kezdve, hogy ez megtörtént, ezek a szájmaszkok 

megvásárolhatóak lesznek a lakosság részére. Kérem Önöket, hogy a Lacka 

Jánosnénál érdeklődjenek a szájmaszkok elérhetőségéről.  

 

5. Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki külföldről érkezett haza a napokban 

vagy fog hazaérkezni a későbbiekben, mindenképpen értesítse a háziorvosát, aki 

felvilágosítást fog adni a járványügyi helyzetről és az esetleges teendőkről. 

Azokra is vonatkozik, akik életvitelszerűen egy háztartásban élnek az érintett 

személlyel! 

 

 

Kérem és egyben köszönöm együttműködésüket!  

 

Vigyázzunk egymásra!  

 

Tiszacsege, 2020. 03. 20. 
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