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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Zirc város polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a zirci és Zirc járási állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
az alábbi intézkedéseket rendeltem el:

1.) Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott – a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett – helyi autóbusz járat működése - korlátozott menetrenddel - 2020. május 15. (péntek) napjától újraindul a következő
feltételekkel:
a) A helyi járatú autóbuszra való felszállás és utazás kizárólag szájat és az orrot
eltakaró eszközzel (pl. szájmaszk, sál, kendő) lehetséges.
b) A veszélyhelyzet fennállása alatt a helyi járatú autóbusz a munkanapokra vonatkozó menetrend szerint közlekedik.
c) A vissza nem váltott 2020. márciusi félhavi bérlet 2020. május hónapban
felhasználható!

2.) Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB a látogatók
számára továbbra is zárva tart, azonban a könyvtári szolgáltatás (könyvek kölcsönzése) 2020. május 18. (hétfő) napjától újraindul a következő feltételekkel:
- Telefonon, emailban leadott konkrét kölcsönzési igényeknek megfelelően az
igényelt könyvek átadása házhozszállítással, vagy a Városi Könyvtár József
A. u. 1. utcai bejárata felőli oldalon található kisablakon történik.
- A kölcsönzés során a szájmaszk használata mind az intézményi dolgozó,
mind a szolgáltatást igénybevevő számára kötelező.
- Az intézmény által visszavételre kerülő könyvek 72 órás karanténba kerülnek elhelyezésre.
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3.) A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által üzemeltetett „Segítő Kezek
Háza” ajándékbolt 2020. május 18. (hétfő) napjától nyitva tart. Az üzlethelyiségben a maszk használata - a Kormányrendeletnek megfelelően - kötelező!

4.) A zirci játszóterek, sportparkok saját felelősségre 2020. május 15. napjától
használhatóak. Az eszközök rendszeres fertőtlenítését a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt zirci lakosokat, hogy
a) nincs tudomásunk Zircen aktív, igazoltan koronavírussal fertőzött személyről,
b) a városban jelenleg - a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által határozatban elrendelt hatósági házi karanténban 1 személy tartózkodik,
c) Zirc Városi Önkormányzat az általa fenntartott, működtetett vagy irányított intézményekben 126 dolgozónál végeztetett el COVID-19 szűrést (OGYÉI számmal
rendelkező gyorsteszttel), melyből mindegyik teszt negatív eredményt mutatott,
mind aktív, mind pedig átesett fertőzésre vonatkozóan.
Ottó Péter s.k.
polgármester

