A koronavírus megfékezése kapcsán az alábbi országos és helyi döntések születtek:

• látogatási tilalom van Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos
szociális szolgáltatást nyújtó intézményében,
• „tantermen kívüli digitális munkarend” lép életbe, a tanulók nem látogathatják az
oktatási intézményeket, azaz nem mehetnek be az iskolákba,
• lezárják Magyarország határait a személyforgalom elől, Magyarország területére a
jövőben csak a magyar állampolgárok léphetnek be,
• nem lehet rendezvényeket tartani, bezárják a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális
intézményeknél látogatási tilalmat vezetnek be,
• az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivételt jelentenek az
élelmiszerüzletek, drogériák, patikák,
• az önkormányzati fenntartású óvodákban és bölcsődékben rendkívüli szünet kezdődik,
2020. március 20-ig ügyeleti rendben működnek, 2020. március 23-tól pedig csak a
kijelölt ügyeletet adó óvodák, bölcsődék fogadják azokat a gyerekeket, akiknek a
felügyelete máshol nem megoldott,
• bezárnak az egyházi, valamint a magán óvodák, bölcsődék is, de ezek az intézmények
maguk szervezik az ügyeletet,
• a gyermekek otthoni felügyeletét ne időskorúakra, ne a nagyszülőkre bízzák, ők ugyanis
a legveszélyeztetettebb korosztály,
• zárva tartja ügyfélszolgálati irodáit:
o az önkormányzat, valamint a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási
Igazgatósága, a MIHŐ Kft. a Mivíz Kft. a MVK Zrt. és a Városgazda Nonprofit
Kft., ügyintézésre telefonon és elektronikus úton lesz lehetőség,
o személyes megjelenést igénylő anyakönyvi ügyek a Városház tér 8. szám
alatti ügyfélszolgálaton történik, amelynek megközelítése csak a Városház
tér felőli bejárat irányából lehetséges,
o a Miskolci Állategészségügyi Telepen online, vagy telefonon fogadják a
bejelentéseket,

• az idősek nappali ellátása (idősklub) szünetel, kérjük, hogy az ebédet vigyék el és
otthonukban fogyasszák el,
• az MVK Zrt. járatain folyamatos a fertőtlenítés, a járművekre minden ajtón
felszállhatnak az utasok,
• bezártak az önkormányzati fenntartású közösségi és/vagy kulturális intézmények:
o Diósgyőri vár, a Zsarnai piac, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark, a
Miskolctapolcai Barlangfürdő, a Miskolctapolcai Strandfürdő és a Selyemréti
Strandfürdő, a Kemény Dénes Városi Sportuszoda, a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár központi épülete és valamennyi fiókkönyvtára, a
Herman Ottó Múzeum, a Nemzeti Színház, a Bábszínház és a Művészetek
Háza,
• ítélkezési szünet van érvényben a Miskolci Törvényszéken.
A közterületi parkokban, játszótereken lehetőség szerint 5 főnél nagyobb csoportokban ne
legyenek a kicsik, legalább 1-2 méteres távolságot tartsanak a csoportok, csúszdázás,
mászókázás után fertőtlenítsük a kezüket.
A társasházak esetében fokozott fertőtlenítést javaslunk, valamint azt, hogy fertőzésveszély
esetén felelősségteljesen járjanak el a lakók egymással szemben.
Az utcai szociális munkások járják a plázákat és felhívják az ott tartózkodó fiatalok figyelmét
arra, hogy ezáltal milyen veszélybe sodorják magukat és esetleg szeretteiket.
Akiket hivatalosan lakhelyelhagyási tilalomra köteleztek – azaz akik járványügyi karanténba
kerültek –, hívják az alábbi ingyenesen hívható telefonszámot:
06-80-460-046.
Miskolcon jelenleg több állampolgár is járványügyi megfigyelés alatt van, és vannak olyanok,
akik helyesen, a jogkövető magatartásnak megfelelően, önkéntes karanténba vonultak, de
megbetegedésről nincs tudomásunk a városban.
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