FELHÍVÁS
Érvényes: 2021.április 7-től ( időpont változás volt ),
oktatási intézmények esetében április 18-áig

Tisztelt Nagycenki Lakosok!
Szeretném ezúton Önöket tájékoztatni intézményeinkben az
elkövetkező változásokról.
A Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. március
8-tól ZÁRVA tart ( első munkanap : április 19. hétfő), a
gyermekfelügyelet biztosított az intézményben . Kérjük, hogy a
felügyeletet csak halaszthatatlan esetben vegyék igénybe, ha a
munkájuk miatt az szükséges. A bölcsőde ellátása biztosított,
ugyanakkor kérjük azt a szülőt, akinek nagyobb gyermeke otthon
marad, mert óvodás, iskolás, ne hozza a bölcsibe a gyermeket. Ebben
az időszakban legfontosabb a minél kevesebb személyes kapcsolat
létesítése, ezért is kérjük mindezt. Ingyenes étkeztetés esetén
lehetőség van elvitel formájában a gyermekétkeztetés biztosítására.
Kérjük, minden esetben egyeztessenek az Óvoda vezetőjével,
Nemes Viktóriával!
A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola digitális oktatás,
és a tavaszi szünet van a fenti időszakban , melyről bővebb
információ a http://cenksuli.honlapepito.hu/ honlapon található.
Dolgozóink továbbra is elsősorban, telefonon, e-mailban,
ügyfélkapun elérhetők, és kérjük, csak a fontos, személyes

megjelenést igénylő ügyekben vegyék igénybe az
ügyfélszolgálatot, azt is lehetőség szerint időpont egyeztetéssel
( Tel: 99/360-012 ).
A Községházán, a Polgármesteri Hivatalban kérjük a járványügyi
szabályok betartását (maszkhasználat, hivatali helyiségbe való
belépés előtt kézfertőtlenítés, a folyosón mindig 1 személy
várakozzon csak, az ügyintézőknél az irodában 1 ügyfél legyen ).
A Próbaterem, Tornacsarnok, Alkotóház, Községháza közösségi
színterek (alagsor, díszterem, könyvtár…stb.) még nem
használhatók.
A szociális étkeztetés továbbra is biztosított.
Egyéb szabályok
Pintér Sándor belügyminiszter határozatában megállapította,
hogy április 6-án, kedden beadták a 2,5 milliomodik koronavírus
elleni védőoltást, amely a védelmi intézkedések lépcsőzetes
feloldása első fokozatának feltétele volt.
Így a feloldásokról szóló rendelet április 7-én, szerdán hatályba
lépett
A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra
módosul.
Az üzletek reggel 5 óra és este 9.30 között lehetnek nyitva.
Az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek újfajta,
négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek.
Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az
új szabályozás szerint. A 10 négyzetméteres szabály alkalmazása
során a 14. életévét be nem töltött kiskorút, a 65. életévét
meghaladott, illetve a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem
kell figyelembe venni.

Az üzlet köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók a közös háztartásban élők kivételével - egymástól 1,5 méteres
távolságot folyamatosan tartsanak, a vásárlók számára a
kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan
biztosított legyen, az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése
folyamatos legyen, és a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi,
kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen .
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések
megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok, kozmetikák és más
szolgáltatók.
A vendéglátó helyiségek ugyanakkor továbbra sem nyithatnak ki
normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben
az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és
szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be
az éttermekbe a vendégek.
A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.
Az iskolák és óvodák április 19-én indulnak újra.

Köszönjük megértésüket!
Percze Szilvia
jegyző

