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IV. számú KÖZLEMÉNY 
Lakitelek, 2020. március 31. 

 

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a jelen Közleményben megfogalmazott intézke-

dések a vonatkozó jogszabályok megjelenése, változása, a járványhelyzet függvényében mó-

dosulhatnak, melyről soron kívül tájékoztatjuk Önöket! 

 

A Koronavírus kapcsán kialakult veszélyhelyzet, az életbe lépett különleges jogrend alapján, 

Lakitelek település lakossága egészségének megóvása, a vírus terjedésének megelőzése érde-

kében –az I. II. III. számú Közleményekben foglaltak fenntartása mellett, az ebben a Közle-

ményben módosított intézkedéseket kivéve– az alábbi intézkedést hoztam:  

 
1. A lakosság friss helyi termékekkel való ellátásának biztosítása, a mezőgazdasági kisterme-

lők értékesítési lehetőségeinek javítása érdekében, az Agrárminisztérium, a Nemzeti Ag-

rárgazdasági Kamara kérésének figyelembevételével a piacon 2020. április 5-étől ismét 

lehetséges az árusítás, a vásárlás a vonatkozó szabályok, korlátozások betartása mel-

lett. 

2. A megszokott piaci napokon csak és kizárólag termelői piac működhet. Ruházati, mű-

szaki termékek árusítása, „turkáló” működtetése nem megengedett!  

3.  Kérem a 71/2020. (III.27.) Kormány Rendeletben foglalt vonatkozó kijárási korlátozá-

sok betartását. Ennek értelmében: 

1. § (1) 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. 
 

6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzle-

tet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben lá-

togathatja. 

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 

12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) be-

kezdés szerinti személy tartózkodhat. 

 

Kérem tartsák be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ajánlásait: 

 

„A koronavírus járvány okozta helyzetben kiemelten fontosak a helyi termelői piacok. A pia-

cokon ugyanis helyben, mentesülve a felesleges utazástól, elérhetőek a kiváló minőségű ma-

gyar élelmiszerek. Működésük mind a termelő, mind a lakosság számára előnyős. A Nébih 

összegyűjtötte a legfontosabb gyakorlati tanácsokat biztonságos üzemelésükhöz. 

 



Személyi, közösségi követelmények: 
 A kistermelő esetében is alapkövetelmény, hogy csak olyan személy vegyen részt az élelmi-

szer előállításában és forgalmazásában, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban 

élő  sem mutat fertőzésre gyanús tüneteket.  

 A kistermelők, árusítók az árusítás ideje alatt fokozottan és rendszeresen folyóvízzel mossa-

nak kezet, ahol ez nem megoldható, ott kézfertőtlenítő gél vagy kendő alkalmazása javasolt. 

 Az árusító asztalokat ne szorosan egymás mellé, hanem lehetőleg 1,5-2 méteres távolságra 

helyezzék el. Rögzített asztalok esetén is ügyeljenek a megfelelő távolságra a helykiosztás-

kor. 

 A szabadban tartott piacok esetében is fontos, hogy elkerüljék a szoros sorban állást, a vá-

sárlók lehetőleg tartsák meg egymás között a legalább 1,5 m-es távolságot. 

 

Élelmiszerek, árucikkek, eszközök és berendezések: 
 Alapvető elvárás  valamennyi árusított élelmiszer (zöldségek, gyümölcsök is) szennyeződés-

től, cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével 

és/vagy légterelő plexivel ellátott pult használatával. 

 Feltétlenül kerülendő a termékek érintése! Erre a vásárlók figyelmét is fokozottan fel kell 

hívni.  

 Az értékesítést végzők a csomagolatlan élelmiszerek esetében használjanak fogóeszközöket 

vagy eldobható kesztyűt, nylon zacskót a termék átadásakor.  

 Fokozottan és rendszeresen tisztán kell tartani a vásárlók által gyakran érintett felületeket. 

Pénzkezelés: 
 Meg kell akadályozni, hogy a termékek közvetett kapcsolatba kerüljenek a pénzzel.  

 Célszerű a pénz kezelésének és az áru kezelésének teljes szétválasztása. Nem megfelelő az a 

gyakorlat, hogy ez az egyszer használatos kesztyű folyamatos levételével, majd ismételt fel-

húzásával történik.”  
További részletek: https://portal.nebih.gov.hu/-/tanacsok-koronavirus-jarvany-idejen-a-helyi-termeloi-piacok-vonatkozasaban 

 

 

Tisztelt Lakitelekiek!  
 

 

Köszönjük az együttműködésüket! Az utcákon sokkal kevesebben tartózkodnak, az ér-

zékelhető, hogy megértették, elfogadták azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyek azt 

szolgálják, hogy Lakiteleken a lehető legkevesebben betegedjenek meg Koronavírus-

fertőzés miatt! 

 

Folyamatosan tapasztalhatjuk a szélesedő összefogás erejét Lakiteleken, ebben a hely-

zetben is elindultak az önkéntes kezdeményezések. Többen kezdtek maszkokat varrni, 

felajánlották segítségüket bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban, … Köszönet a segítők-

nek! 

 

Mindannyiunk közös érdeke a megelőzés, a folyamatos odafigyelés. Kérem Önöket, hogy 

csak hiteles forrásokból tájékozódjanak és kizárólag a megelőzésre törekedjenek. Kö-

vessék a koronavírus.gov.hu és az nnk.gov.hu honlapokon megjelenő információkat. 
 

Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy Önökkel összefogva uralja 

ezt a nehéz helyzetet, ehhez kérjük az Önök felelős, nyugodt együttműködését! 
 

 

Jó egészséget kívánok mindenkinek!   

 

      

         Tisztelettel: 

 Madari Róbert polgármester sk.  
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