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Felhívás – Lakossági tájékoztató  

a koronavírussal kapcsolatosan Poroszló településen meghozott intézkedésekről 

 

- Vendégmunkások, - külföldről hazaérkezők.  

Ha Ön - tanulócsoport tagjaként, munkavállalóként, turistaként, stb. – a koronavírussal 

érintett külföldi országokban tartózkodik/tartózkodott, akkor hazajövetelét követően a 

fent említett terület elhagyásától számított 14 napig kísérje fokozott figyelemmel  egészségi 
állapotát. Amennyiben ez idő alatt belázasodna, légúti tünete jelentkezne (köhögés, légszomj) 
lépjen kapcsolatba, hívja fel a háziorvosát és a kapott instrukciókat tartsa be.  

 
- A Poroszlói Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. március 17-től zárva, határozatlan ideig. 

Az óvodai ügyelet csak azon szülők gyermekei részére vehető igénybe, akik a járvány 
terjedésében kiemelkedő közegészségügyi feladatot látnak el.  
 

- A közétkeztetés - osztópontokon történik – óvodában, napközi konyha, előrecsomagolt 

étel formájában. Felhívjuk az intézményi ingyenes közétkeztetésben részesülő gyermekek 

szüleinek a figyelmét, hogy a gyermek részére járó ebéd azon az osztóponton vehető át, amely 
intézménybe jár a gyermek.  
 

- A Tisza-tavi Ökocentrum bezár 2020. március 16. napjától határozatlan időre.  

 

- Piacok tartását felfüggesztjük határozatlan időre. 

 

- A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadását korlátozzuk. Kérjük a lakosságot, hogy csak 

különösen indokolt esetben keressék a Hivatalt. Részesítsék előnyben a telefonos, illetve 
elektronikus ügyintézést.  A Hivatalban egyszerre maximum 2 ügyfél tartózkodhat.  

 

- Teleház- látogatását korlátozzuk, a helyiségben egyszerre két fő tartózkodhat. 

 

- Az Ifjúsági szállást karatén helységnek kijelöljük, abban az esetben ha valaki nem tudja 
megoldani a hazaérkezése utáni elkülönítést.  

 

- A népkonyha tovább üzemel, de a helyszínen étel nem fogyasztható, azt a népkonyha 

üzemeltetője előre csomagoltan adja át. Kérjük a népkonyhai szolgáltatást igénybe 

vevőket, hogy az épületen kívül várakozzanak.  

 

- Javasoljuk a szolgáltatóknak, hogy forgalmukhoz mérten mérjék fel, hogy a járvány 

terjedésének megakadályozása érdekében milyen intézkedéseket tehetnek.  

 

A fenti intézkedéseket a Képviselő-testület egyetértésében hoztam meg, amennyiben 

kérdésük van keressék bizalommal a T. Képviselőtestület tagjait is. 

 

A Hivatal telefonszáma: 36/553-040 

 

Poroszló, 2020. március 16. 

 

Bornemisza János s.k. 

polgármester 

mailto:poroszlo@axelero.hu

