Tájékoztató

A Kormány 207/2020. (V.15.) számú rendelete alapján a védelmi intézkedések 2020. május 18tól további enyhítésre kerültek.
Ugyanakkor felhívom a figyelmüket, hogy a 65. életévét betöltött személyek az élelmiszer
üzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert-, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet
továbbra is 9 - 12 óra közötti időben látogathatják.
Megmaradt az a rendelkezés, mely szerint mindenki köteles üzletben történő vásárlás és
tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt
(pl. maszk, sál, kendő) viselni. Azért, hogy az adott üzlet dolgozói és vásárlói viselnek-e
maszkot, az adott üzlet tulajdonosa/üzemeltetője a felelős.
Továbbra is mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban
élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni és a másik embertől lehetőség szerint
legalább 1,5 méter távolságot tartani.
Az új Korm. rendelet következtében az alábbi újabb rendelkezések léptek hatályba:
-

A vendéglátó üzletek esetében most már nem csak a külső teraszokon, hanem a belső,
zárt részében is megengedett a tartózkodás és a megrendelt étel és ital elfogyasztása,
azzal, hogy az ott dolgozók kötelesek maszkot viselni

-

A belföldi szálláshelyek fogadhatnak vendégeket és a vendégek számára az ott
tartózkodás megengedett

-

2020. június 01-től a temetést, valamint a házasságkötést követő családi
rendezvény megtartható, azzal, hogy a résztvevők száma nem haladhatja meg a 200
főt. Ezek a családi rendezvények vendéglátó üzletekben, szálláshelyeken is
megtarthatók és zenei szolgáltatás is biztosítható.
Felhívom figyelmüket, hogy a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban kötendő
házasságkötésre vonatkozó rendelkezések nem változtak. A házasságkötés során a
házasulandókon, a 2 tanún, illetve a közreműködő anyakönyvvezetőn kívül 20 fő vehet
részt a szertartáson. A házasságkötések lebonyolítására jelenleg a házasságkötő termet
lehet igénybe venni. A házasságkötés során a házasulandókon kívül minden vendég
számára kötelező a védőmaszk viselése, illetve a megfelelő védőtávolság (1,5 m)
betartása. Tájékoztatom Önöket, hogy a Városháza felújítási munkálatai miatt jelenleg
az épületbe a Déli porta felől lehetséges a bejutás. Amennyiben szeretnék a jövőben
ismét lehetőség van a szabadtéri házasságkötések lebonyolítására, a 1,5 méteres
védőtávolság betartása mellett. Kérdés esetén az anyakönyvvezetők az alábbi
elérhetőségeken
tudnak
további
felvilágosítást
adni:
06-56/551-935;
iszilagyine@mezotur.hu; kkatona@mezotur.hu.

A korábbi tájékoztatások alapján:
-

A Városi Sportcentrum szigorú feltételekkel kinyitott. A kizárólag szabadtéri edzések
elkezdődhettek. Mérkőzések megtartására nem kerülhet sor. A tekepálya, a
sportcsarnok, az öltözők és a büfé továbbra is zárva tartanak. Az edzéseken résztvevők
kizárólag a székház szociális helységeit használhatják. A Sportcentrum működésének
részletes szabályozásával kapcsolatban keressék Barta Gyula létesítményvezetőt a
06/20/481-6233-as telefonszámon.

-

A Mezőtúri Strandfürdő időjárástól függően, várhatóan június közepén nyit meg. A
fürdőszakma keresi annak a lehetőségét, hogy a gyógyvizes medencék is
megnyithassanak, fertőtlenítésük megoldható legyen úgy, hogy a víz kémiai összetétele
ne változzon meg

-

Továbbra is minden közösségi rendezvény megtartása tilos

-

A Könyvtár, a Közösségi Ház, a Túri Fazekas Múzeum továbbra is zárva tartanak

-

A piac látogatásával kapcsolatos minden helyi korlátozás megszűnt

Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra! Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok!

Herczeg Zsolt
polgármester

