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Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

Ujabb szakaszába lépelt hazánkban a COVID-19 járvány elleni védekezés. Az új fertözések
adatai is figyelmeztetnek, hogy a járvány nem ért véget. a harmadik hullám hazánkat is elérte.
A járványügyi előírások, a fokozott elővigyázatosság, a betegségen átesettekben kialakul
immunitás és a védőoltások hatására azonban ismét leszálló ágban van a fertözöttségi miitató,
kevesebb a beteg és a halálesel, ezért a Kormány lazitási inlézkedések mellett dönlött. ami
felhatalinaz bennünket is hasonló iiltézkedésekre. Hangsúlyozzuk. hogy mindezek ellenére
nagyon fontos lovábbra is az elővigyázatosság fegyelmezettség.

Habár az adatok szerint a fertözés lassul, egyre több a védett, mégis mindent meg kell tenni
annak érdekében, hogy járvány ne terjedjen el, eközben pedig a - bi/.tonságot és az
elövigyázatosságot minclenkor szem elött tartva - továbbra is tudjuk ügyeinket intéziii.

Hbbe a rendbe illeszkedve - figycleinbe véve ajárvány elleni védckezés tavaszi tapasztalatait -
úgy döntöttünk, hogy a Fö utca 16. száni alatt található Polgármesteri Hivatalban és Reichel
. lózscf Művelődési Ház és Könyvtár mtézményben a személyes ügyintézésre, könyvtár
látogatásra, illetve a Művelődési Ház szolgáltatásainak igénybevételére az alábbiak szabályokat
betartása mellett van lehetőséa:

Arra kéríink mindenkit. hogy kizárólag egészséges, tüneteket nem mutaló. magát
caciizségesnek érzö személyek keressék fcl a hivatalt. a Művelődési Házat és a
Könyvtárl.

A Polyármesteri Hivatalban minden hétfön 13 és 1730 közölti idöszakban az

íigyielfogadás iigyi ntezestmíiködik. Továbbra kérjük Onöket azonban, hogy
amennyiben ez lehetscges szíveskedjenek - az elmúll hónapokban megszokott módon
- elektronikus formábaii intézni. Kérjük. hogy aki személyesen szeretné intézni ügyeit
a hivatal@pilisborosjeno. hu címen elözetesen sziveskedjék bejelentkezni.
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Személyes ügyintézés esetében munkatársunkkal az előre egyeztetett idöpontban
lehetöség szerint az épület földszinti helyiségeiben tudnak ügyet intézni. kivételes
esetben az emeleti ügyintézői irodákban.

Egy ügylelfogadási térben (ügyintézői szobában) egyszerre egyidöben egy ügyl'él
tartózkodhat.

A Reichcl JózsefMűvelödési Ház és Könyvtár május végéig més, a "Könyvet házhoz"
szolgáltatást biztosítja, vagy megbeszélt idöpontban az önkormányzat bejáratánál
tudjuk a könyveket kikölcsönözni, illetve visszavenni. .Túnius 1-töl a könyvtár az alábbi
napokon látogatható: hétl'ö és szcrda 15:00-18:00 óra cs csütörtök 9:00-12:00 óra
között. Email-cim: konvvtar@pilisborosieno. hu tel: 06-30-596-7573

A Muvelödcsi Ház május 17-töl ujra indítja tanfolyamait. klubfoglalkozásait.
prograinjait. Ezek csak védettségi igazolvánnyal látogalhatók. A tanfolyam-. ill.
klubvezetők is felelösek az igazolvány bemutatásáért. A tanfolyamok és a szabadtéri



programok a hirdetéseknek megfelelően. a biztonsági szabályokal betartva, 1,5 m
távolsáytarlással valósulhatnak meg.

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők

kivétclcvel - a lehetö legkisebb mértékűre korlálozni, és a másik embertől lehetőség
szerint legalább 1. 5 méter távolságot tartani.

Védettségi igazolvány hiányában az épületben való tartózkodás során a szájat és az orrát
eltakaró eszközt köteles mindenki (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

Jelen intézkedésünk visszavonásig érvényes azzal, hogy minden héten felülvizsgáljuk ajárvány
elleni, illetve a gazdasági élct helyreállitásával kapcsolatos intézkedéseket. Ezek
ligyelcmbcvételével kerülhet sor lovábbi lazitó - esetlegesen szigon'tó - intézkedések
bevezetésére.

Pilisborosjenö. 2021. május 14.
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