Kedves Fülöpi lakosok!
A koronavírus elleni védekezés második szakaszába lépve Fülöp Községre vonatkozóan is
módosulnak követendő jogszabályok és illetékes szervek szabályai.
Az üzletek újranyitásával enyhülnek a korlátozások, de az előírások betartása továbbra is az
egészségünket szolgálja.
Ennek értelmében Fülöp Községben:
1. Az óvodai ügyeleti ellátás továbbra is biztosított az intézményekben.
2. Az önkormányzati fenntartású művelődési ház (Közösségi Szolgáltató Tér) továbbra is
zárva
tart,
az
eddigi
rendben
vehető
igénybe.

3. A községi rendezvényeket, melyek augusztus 15. napjáig voltak tervezve (Fogathajtó
verseny, Falunap) nem lehet megtartani, így ezek bepótlásáról később döntünk.
4. A kormány döntése értelmében május 4-től valamennyi üzlet nyitva tarthat és a
vásárlók is látogathatják azokat, de a maszk viselése kötelező!
5 Újranyithatnak a vendéglátóüzletek – éttermek, presszók – teraszai és kerthelyiségei,
ahol megengedett az ételek, italok elfogyasztása. A vendéglátó üzletben, az ott
foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos – kivétel az elviteles étel kiadása és szállítása.
6 A vendéglátóhelyeken a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az
üzemeltető köteles gondoskodni.
7. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjére továbbra is érvényes az
1/2020. (III.16.) polgármesteri utasítás ide vonatkozó része.
(- A hivatal jegyzőjének és aljegyzőjének egyetértésével 2020. március 16. napi – azonnali –
hatállyal határozatlan ideig, a korlátozás visszavonásáig elrendelem a hivatalban az
ügyfélfogadás szüneteltetését.
- Ügyek intézésére elsősorban elektronikus, telefonos formát, ügyfélkapus szolgáltatást kell
igénybe venn, illetve postai utat.
- Ügyintézésre
az előre nem látható, halaszthatatlan (halálozás, anyakönyvezés,
katasztrófahelyzet, egyéb élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek) ügyek esetében
van lehetőség
- Amennyiben személyes megjelenést igényel az ügyintézés telefonon egyeztessen az alábbi
elérhetőségeken: 06 52/596-027, 06 52/596-032 06 52/208-491, Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző 06 20/669-6099.
- Az ügyfelek kérelmeinek elhelyezésére a hivatal bejáratánál lévő asztalra elhelyezett láda
szolgál.)

8. A háziorvosi és a védőnői ellátás újraindul az Emberi Erőforrások Minisztériumának
IV/4265/2020/EAT és az 5/2020. (V.04.) Polgármesteri utasítás rendelkezési, valamint a Dr.
Tas Attila háziorvos rendelkezési szerint.
Ismételten felhívom a lakosság figyelmét, hogy a fokozott veszélynek kitett idősek
egészségének megóvása érdekében korábbi felhívásunkat figyelembe véve, vegyék igénybe
az önkormányzat segítségét.

A higiéniai előírások maximális betartása elengedhetetlen a fertőzés megelőzése érdekében.
Számítok a továbbiakban is a Fülöpiekre, mert tudom hogy számíthatunk egymásra!
Fülöp, 2020. május 4.
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