NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

KORONAVÍRUS INFORMÁCIÓ

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
a koronavírus járvány elleni védekezés során nyújtott önkormányzati
segítségről és a Kormány által elrendelt kijárási korlátozásról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a koronavírus okozta járványügyi helyzetre
tekintettel is kötelességének tekinti, hogy a városban élő, segítségre szoruló városlakókról
gondoskodjon, mindennapjaikat segítse.
Az alábbiakban tájékoztatom az Önkormányzat által nyújtott lehetőségekről:
1. ) Felhívjuk az idén 70.

életévüket betöltő vagy azon felüli életkorú,
otthonukban tartózkodó személyek figyelmét, hogy ha a mindennapi
életvitelével kapcsolatos egyes alapvető szükségleteinek megoldását a családtagok vagy a
szomszédok

segítségével

telefonszámon

nem

tudják

megoldani,

a

06-20/253-51-03

segítséget kérhetnek.

Milyen esetben várják a hívásokat?
• bevásárlás,
• gyógyszerbeszerzés,
• csekkek befizetése,
• szociális étkezés iránti igények,
• házi segítségnyújtás iránti igények
• és szociális ügyintézés.
A hívásokat a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ munkatársai fogadják és tájékoztatást
adnak a veszélyhelyzet alatt biztosított szolgáltatásokról.

2. ) Hatósági karantén ellátás segélyhívó száma: 06-30/248-20-12
3. ) Az Önkormányzat az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is
megszervezi a gyermekétkeztetést. Érdeklődni az alábbi e-mail címen, vagy telefonon
lehet: etkezes@kozim.hu, telefon: 42/512-835,

42/512-820.

Valamennyi eddig kiadott, a járvány megfékezésének érdekében hozott helyi intézkedéseket
tartalmazó
sajtóközleményünk
elérhető
városunk
hivatalos
weboldalán:
https://www.nyiregyhaza.hu/

A Kormány döntése értelmében 2020. március 28. és 2020. április 11. napja
között kijárási korlátozás lép életbe.
4.) A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás
Kormányrendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

elhagyására

a

Ilyen alapos indok többek között:
• a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti
tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint
eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és
eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
• napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése, melyről a
gyermeket fogadó intézmény kérésre igazolást állít ki,
• az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,
• az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés,
• a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás,
• a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a
háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben
történő vásárlás,
• a piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás,
• a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
• a dohányboltban történő vásárlás,
• a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági,
banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
• az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és
az állatkórház látogatása,
• a hitéleti tevékenység, továbbá a Kormányrendeletben felsorolt egyéb esetek.
Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy
(például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az
élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat csak 9.00 óra és 12.00
óra közötti időben látogathatja, mely időszakban más személy – az ott
foglalkoztatottakat leszámítva – e helységekben nem tartózkodhat. Ezek
megszegése szabálysértés!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Készült: Nyíregyháza MJV Önkormányzata megbízásából

