
Kedves Fülöpi lakosok! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot vesztélyeztetó tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

2020. november 4-től a 478/2020. (XI.03. Kormányrendeletében kihirdette a 

veszélhelyzetet, bevezette különleges jogrendet. 

Az elmúlt hetekben a településünkön is növekedett a koronavírussal fertőzöttek és a velük 

kapcsolatban lépett személyek száma, akik házi karanténban vannak. Sajnos a mutatószámok 

országosan és világszerte arra utalnak, hogy a koronavírus terjedésében fontos az emberek 

fegyelmezettsége és a szabályok betartása. Ezáltal tudunk egymásra vigyázni. 

Magyarország Kormánya által bevezetett új intézkedés: 

I. 2020. november 24.-én 00 órától lépett hatályba a tavaszi első hullámban bevezetett 

idősek vásárlási idősávjához hasonló korlátozás, amely értelmében: 

 hétköznap (hétfőtől- péntekig) 09.00 óra és 11.00 óra között,  

 hétvégén (szombaton és vasárnap) 08.00 óra és 10.00 óra között bevezeti 

az idősek vásárlási sávját.  

Ebben az időintervallumban csak a 65 év felettiek léphetnek be az 

élelmiszerüzletekbe, a drogériákba (illatszert, drogériai terméket, háztartási 

tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzlet) és a gyógyszert, 

gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletbe (gyógyszertár). 

Az élelmiszerüzletben, a drogériában és a gyógyszertárban az idősek a védett vásárlási 

idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak. 

II. A november 15-én megjelent Kormányrendelet szerint, a köznevelésben a digitális 

munkarendben részt vevő diákok és tanárok ingyenes internet-szolgáltatást 

vehetnek igénybe 30 napra. Erről itt és itt olvashat bővebben. 

III. Elindult a célzott csoportos tesztelés. Ezzel is a járvány lassítása és az óvodák, 

iskolák működésének a megvédése a cél. A szociális és az egészségügyi intézmények 

dolgozóinak gyorstesztelése mellett, tesztelik a bölcsődei, az óvodai és iskolai 

dolgozókat is. A gyorstesztelésekbe az orvosi, egészségügyi képzésekben részt vevő 

egyetemi hallgatókat és helyben a védőnőt is bevonják a tesztelés végrehajtásába. 

Néhány fontos információ és kérés megismétlése: 

 Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg 

tartsuk a védőtávolságot. 

 Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra, a gyakori és alapos kézmosásra, és 

ha valaki a koronavírus-fertőzés tüneteit észleli magán, akkor hívja háziorvosát!  

 Egyéni felelősség – Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire, 

amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes 

betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-ingyen-internet-jon-digitalis-oktatasban-tanuloknak
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormanyszovivo-szolgaltatoknal-kell-igenyelni-az-ingyenes-internetet


légszomj. Emellett az új koronavírus fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a 

szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki 

a felsorolt tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne 

menjen közösségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja 

fel. Ha a háziorvos telefonos kikérdezése alapján felmerül a koronavírus fertőzés 

gyanúja, de a tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni 

karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás), akkor a 

háziorvos intézkedik a beteg kórházi elhelyezéséről.  

 A koronavírus-gyanús embernél rendelik el a koronavírust kimutató PCR-

tesztet. Ezt a háziorvos, a járványügy vagy a kórház rendeli meg és teljesen 

ingyenes. A növekvő tesztelési igény miatt mobil tesztelő állomások (szűrőbuszok) 

is szolgálatba álltak, ezeket azok vehetik igénybe, akiknek a háziorvosa korábban 

vizsgálatot rendelt el. Amennyiben a háziorvos rendeli meg a tesztet, akkor a 

mintavételt az Országos Mentőszolgálat végzi el, a mintavétel nem sürgősségi 

beavatkozás. Fizetnie csak annak kell a tesztért, aki saját maga úgy dönt, hogy 

szeretné magát leteszteltetni. Hol  lehet csináltatni hivatalos PCR-tesztet? 

Lista: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/609-covid-19-

mikrobiologiai-laboratoriumi-diagnosztika-virusorokito-anyagot-kimutato-pcr-

vizsgalat 

 Továbbra is kiemelten fontos az idősek védelme. Kérjük az időseket, hogy 

fokozottan figyeljenek magukra, hordjanak maszkot, kerüljék azokat a helyeket, ahol 

sokan vannak! 

 

Számítok a Fülöpiekre, mert tudom hogy számíthatunk egymásra! 

 

Fülöp, 2020. november 25. 

                                                                 Tisztelettel:       Hutóczki Péter sk. 

                                                                                             polgármester 
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