
 

 

Tájékoztatás 
 

2020. május 4-től Magyarország területén (Pest megye és a főváros kivételével) a 

168/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján enyhülnek a kijárási korlátozásra 

vonatkozó szabályokat. 

 2020.05.04-től minden üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható, azonban a 

vendéglátó üzlet (pl.: étterem, kávézó, presszó) kerthelyiségében vagy teraszán történő 

étel, ital fogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül (kivéve az ott 

foglalkoztatottakat) tartózkodni továbbra is tilos. Kivétel az elvitelre alkalmas étel 

vagy ital kiadása vagy szállítása. 

 A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása 

céljából működő üzlet (pl.: fodrászat, kozmetika stb.) nyitva tarthat és látogatható. 

 A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség 

szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható, azonban biztosítani 

kell a védőtávolság megtartását (1,5 méter távolság). 

Az enyhítések mellett felhívnám a lakosság figyelmét az alábbiakra: 

 Továbbra is mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető 

legkisebb mértékűre korlátozni, illetve a higiéniás előírásokat betartani.  

 Változatlan marad az a rendelkezés, hogy a 65. életévét betöltött személyek az 

élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt 

forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják. Ebben az 

időintervallumban az említett személyeken kívül csak az üzletben foglalkoztattak 

tartózkodhatnak. 

A fenti rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében:  

„Mindenkinek morális és törvényi kötelezettsége, hogy üzletben történő vásárlás és 

tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró 

eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.” 

Továbbá tájékoztatom a lakosságot: 

 A háziorvosi rendelésen személyes vizsgálatra továbbra is előre egyeztetett időpontban 

lehet beteget fogadni. A megjelenés csak előzetes telefonos, e-mail vagy egyéb úton 

történő jelentkezést követően történhet meg. 

 

 A védőnői tanácsadás időpontja változatlan. Hétfőn és csütörtökön 8-10 óráig, előre 

egyeztetett időpontban lehet megjelenni. Minden hónap első és harmadik csütörtökén 

gyermekorvossal tartott csecsemő és kisgyermek tanácsadás van. Ide szintén előzetes 

időpont egyeztetés szükséges. Egy babával lehetőség szerint egy hozzátartozó érkezzen a 

tanácsadóba és a szülők viseljenek megfelelő védőfelszerelést. 

 

 Ludas Község Óvodája továbbra is biztosítja az ügyeletet a rendeletben meghatározott 

módon. A Ludasi Kisiskola továbbra is digitális formában működik. A tanulók otthon 

maradnak. 

 

 



 

 

 

 

 

 A szociális szövetkezet és a Gordiusz Intézmény a továbbiakban is biztosítja a népkonyhai 

szolgáltatást, azaz minden 18 éves kort meghaladó, igénylő személy számára napi egy tál 

meleg étel biztosítását, lakcímre történő kiszállítását. A szolgáltatás igényléséhez kérjük, 

keressék munkatársainkat a +36-37/362-043 / +36 (20) 225-5843 telefonszámok 

valamelyikén.  

 

 A szociális szövetkezet és az önkormányzat munkatársai a továbbiakban is szíves 

rendelkezésükre állnak azoknak, akik a bevásárlásban vagy gyógyszerkiváltásban kérik 

segítségünket, ezt a jelzést a korábbiak szerint munkatársainknál közvetlen, vagy a +36 

37/362-043-as telefonszámon tehetik meg.  

A 168/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján számtalan vállalkozás kezdte meg ismételt 

működését május hónapban, amelynek kapcsán a koronavírus fertőződés elkerülése végett 

a település buszmegállóit, közterületeit, fontosabb intézmények környékét folyamatosan, 

vegyszeres eljárással fertőtlenítjük, hogy minimálisra csökkenthessük az esélyét annak, 

hogy valaki munkahelyéről, vagy bevásárlás alkalmával hazatérve befertőzze a 

legforgalmasabb útvonalainkat, ezzel lehetőséget teremtve a fertőzésveszélynek. 

Mindezek mellett kérjük lakosainkat, hogy a munkába járás, bevásárlás és egyéb 

indokolt tevékenységeik mellett fokozott figyelemmel és fegyelemmel járjanak el.  

Településünkön korábban 1 fő megbetegedés szerinti és további 2 fő karantén alatti hatósági 

megfigyelését rendelte el a hatóság, amelynek kapcsán arról tájékoztatom a lakosságot, hogy 

Ludason 2020.05.07-i napon nincs se fertőzött, se karanténban megfigyelt személy.  

A gyöngyösi Bugát Pál Kórházban hétfőtől a járóbeteg szakellátás, illetve a diagnosztikai 

ellátások igénybevétele a következők szerint történik: 

 

 A szakrendelésre való időpont kérésének a feltétele az, hogy a beteg háziorvosával, 

illetve szükség esetén az érintett szakrendelés orvosával telefonon konzultáljon. 

Amennyiben a telefonos konzultáció során az orvos úgy ítéli meg, hogy személyes 

vizsgálat szükséges, időpontot fog adni. 

 Az újraindított előjegyzések esetén feltétel, hogy amennyiben a rendelés beutaló 

köteles az időpont kérésekor a beteg érvényes beutalóval jelentkezzen. 

 A beteg minden alkalommal, a kezelésekre maszkban érkezzen az előjegyzési 

időpont előtt minimum 10 perccel, valamint az, hogy magával hozza a TAJ 

számát igazoló okmányt, személyi igazolvány és lakcímkártyát. 
 Egy szakrendelésnél egyszerre kettő beteg tartózkodhat a szakrendelő épületében. 

 Belépéskor és távozáskor a kihelyezett kézfertőtlenítő készülékek használata 

továbbra is szükséges és kötelező. 

 A rendelési idő a Bugát Pál Kórház honlapján megtekinthető 

 

Az egyéb nem gyógyító egységek továbbra sem működnek, valamint továbbra is 

érvényben marad a teljes látogatási tilalom. 

Vigyázzunk egymásra!  

 Vargáné Csengeri Mónika sk. 

 Ludas Község polgármestere  


