Kérek mindenkit, olvassák át figyelmesen és tartsák be a 484/2020. (XI.10.)
Korm. rendelet értelmében szerda nulla órától életbelépő intézkedéseket!!!
A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett
szabályok továbbra is érvényesek azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település
egyes közterületein a maszkviselés kötelező.
A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint
a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.
Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek
haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a
munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.
Minden gyülekezés tilos.
Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele
céljából lehet tartózkodni. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak. Az üzletek - a
gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és
utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak
ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász,
masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom
szabályai mellett.
A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett
vendégeket fogadhatnak.
Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket,
valamint a karácsonyi vásárokat.
A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett.
A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a
fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és
állatkerteket, korcsolyapályákat.
Az óvoda és az általános iskola a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva
tartanak.
Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig
megtarthatóak.
Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak
meghatározott személyek vehetnek részt.
Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben
dolgozókat - külön kormányrendeletben foglaltak szerint - hetente tesztelni kell.
Dávid Tímea sk. polgármester

Kedves idős aparhanti lakosok!
A jelenlegi vészhelyzetre tekintettel, kérem Önöket, hogy csak a legszükségesebb esetben
hagyják el otthonukat!
Aparhant Község Önkormányzata segítséget nyújt az ellátásukban való gondoskodásban (helyi
boltban történő bevásárlási igény házhozszállítása).
A rendelési igényüket 2020. november 16-ától (hétfőtől) adhatják le közvetlenül a boltnak,
melyet az önkormányzat szállít ki.

Bővebb információ illetve rendelési igény leadása az alábbi
telefonszámon lehetséges: 0670/318-6427

Gyógyszerkiváltás

Aparhant Község Önkormányzata a gyógyszerkiváltásban is segítséget nyújt
Önöknek.
Kérjük, jelezze ezt az igényét az önkormányzat 74/483-792-es telefonszámára!

Vigyázzunk egymásra!

Dávid Tímea sk. polgármester

