
               Tisztelt Rétságiak! 
A mai napon megjelent a kijárás korlátozásáról szóló 
71/2020.(III.27.) Korm. rendelet. Első olvasatban többen 
megjegyezték, hogy az utcák ismét benépesülnek, az idő-
sebbeknek lehetőségük van 9,00 óra és 12,00 óra között 
vásárolni.           „Na ugye!” mondhatják sokan. 

Nézzük egy kicsit más olvasatban a rendeletet! 

Az egészségügyi ajánlások nem változtak, a vírus továbbra is különösen veszélyes a krónikus 
betegségben szenvedőkre és a 65 év felettiekre (kiemelten veszélyeztetettekre). Az ország számos 
pontjáról  érkező információink szerint -  így Rétságon is -  sok  kiemelten veszélyeztett nem vette 
komolyan az egészségügyi ajánlásokat.  

Mi változik 2020. március 28-tól?  

A Kormányrendelet szándéka szerint elkülönítésre kerül a kiemelten veszélyeztett korosztály a 
kevésbé veszélyeztetett korosztálytól. Szabályozásra került – több mindennel együtt - a 
távolságtartás is, másoktól legalább 1,5 m-re kell állni. Aki nem tartja be a rendeletet, szabálysértést 
követ el. A szabálysértési szankciók minden korosztályra vonatkoznak. A szabályokat megszegők 
5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő bírságot fognak fizetni.  

Tisztelt Rétságiak! A statisztikák szerint a fertőzöttek közel 80 %-a tünetmentes vírushordozó. 20 % 
az, aki enyhébben, súlyosabban megbetegszik. Az eddigi statisztikák alapján a halálesetek elősorban 
az idősebbek  és a krónikus betegségben szenvedők között fordultak elő. Természetesen olvashatunk 
híreket arról is, hogy olyan fiatal halt meg, akinek semmilyen krónikus betegsége nem volt.  

Hangsúlyozom, nagyon fontos az egészségügyi szabályok betatása. Rétság Város Önkormányzata és 
a Polgármesteri Hivatal munkatársai az egészségügyi ajánlások alapján dolgoznak. Az önkéntes 
segítők munkavédelmi oktatásban vettek részt, védőfelszereléssel el vannak látva. A kiemelten 
veszélyeztetetteket kérem, hogy továbbra is a koordinált önkormányzati segítséget vegyék 
igénybe. Természetesen nem tilos, sőt követendő példa, amikor a közvetlen hozzátartozók segítik 
szüleiket, nagyszüleiket.  

Vigyázzunk egymásra! Attól, hogy nincs tünetünk, még lehetünk vírushordozók. Kerüljük a csoportos 
beszélgetéseket, ne szomszédoljunk, még segítség felajánlása miatt se járjunk házról házra.  

Tudom, nehéz időszak ez, különösen azoknak, akik egyedül élnek és gyermekeik, unokáik messze 
vannak. Nehéz mindazoknak, akik vásárlás során tudtak csak társas kapcsolatot fenntartani. A 
járvány egyszer véget ér! De nem mindegy hogyan. Sok áldozattal, vagy sok viszontlátott rokonnal, 
baráttal. 

Tartsuk be az ajánlott szabályokat, vigyázzunk egymásra.  

Rétság, 2020. március 27. 

Mezőfi Zoltán 
 polgármester 


