
Határozatlan időre meghosszabbították a kijárási korlátozást 
 

A járvány lassítása érdekében Magyarország Kormánya két hete, 2020. március 28-tól kijárási 

korlátozást rendelt el, melynek részleteit korábban lapunk hasábjain részletesen is bemutattuk 

az azt pontosan szabályozó kormányrendelettel egyetemben.  

 

Azóta eltelt két hét. A járványügyi helyzet aktualitásai nyomán 2020. április 9-én, a húsvéti 

ünnepeket megelőzve, hazánk kormánya a korábban bevezetett kijárási korlátozás határozatlan 

időre történő meghosszabbításáról döntött. A döntést 2020. április 9-én, a délutáni órákban 

közölte a nyilvánossággal Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszterelnök a döntés kapcsán 

kihangsúlyozta, hetente mérlegelnek és döntenek majd az esetleges további hosszabbításokról. 

Arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 

24.00 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító 

szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be. Azt is elmondta, hogy a kijárási korlátozások 

meghosszabbítása előtt meghallgatták a polgármestereket, kikérték a rendőrök véleményét, 

beszéltek járványügyi szakemberekkel, és a tudósok véleményét is összegyűjtötték. 

Egybehangzó volt a vélekedésük arról, hogy az eddigi korlátozások értelmesek és sikeresek 

voltak annyiban, hogy lelassították a járvány terjedését - közölte Orbán Viktor. 

 

A miniszterelnök nyilatkozatában arra kérte az embereket, hogy a korlátozó szabályokat tartsák 

be, kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák a távolságot a közterületeken, és fokozottan 

figyeljenek az idősekre.  „Fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a 

húsvétjaink lenni szoktak” - mondta a kormányfő, azt kérve, hogy húsvét idején is „vigyázzunk 

egymásra”! 

 

A koronavírus-járvány megelőzése, valamint a járvány kibontakozásának meggátolása 

érdekében hozott önkormányzati és intézményi intézkedések kapcsán dr. Mokán István 

polgármester kifejtette, hogy az újabb és újabb intézkedésekről a helyi médiafelületeken 

folyamatosan beszámol a városvezetés, illetve döntéseiről törekszik a sarkadi lakosságot 

naprakészen tájékoztatni. Minden fontos információ felkerül a Sarkad Város hivatalos 

Facebook oldalra, ami a napjainkban a legtöbbek által látogatott közösségi oldal, de 

megjelennek az új információk a város hivatalos honlapján, illetve a Sarkad Város Hetilap 

hasábjain is.  

 

Az intézkedések kapcsán ki kell hangsúlyozni, hogy a segítséget kérő idős sarkadi polgárok 

ellátása folyamatos, aminek köszönhetően az idősek otthonukban maradva minimálisra tudják 

csökkenteni a társadalmi érintkezést, ezzel pedig jelentős lépéseket tesznek a koronavírus-

fertőzés elkerülése érdekében. Továbbá elindult a fogyatékkal élők számára is az idősek 

ellátásához hasonlító önkormányzati segítségnyújtás. 

 

Mivel a bölcsődében és az óvodákban rendkívüli szünet, az általános- és a középiskolákban 

tantermen kívüli, digitális munkarend került elrendelésre, a gyermekek közétkeztetésének 

átszervezése is megtörtént. Lassan három hete a város négy pontján veheti át a meleg, előre 

csomagolt ebédet az igénylő mintegy 300 sarkadi gyermek. Ez a jövő héten annyiban változik, 



hogy a tavaszi szünet alatt, 2020. április 9. és 2020. április 14. napja között az általános iskola, 

valamint a középiskola vonatkozásában szünidői gyermekétkeztetés keretében történik a 

tanulók étkeztetése. Tehát a jogszabályi előírások alapján ebben az időszakban kizárólag a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű azon általános és középiskolai tanulók étkezése 

biztosított, akik ezen időszakra vonatkozóan kérelmet nyújtottak be a Sarkadi Polgármesteri 

Hivatal Népjóléti Csoportjához a korábbi évek eljárásrendjének megfelelően. Számukra a 

szünidői gyermekétkeztetés keretében biztosított meleg ebéd a Közétkeztetési Intézményben 

vehető át. A bölcsődés és az óvodás gyermekek esetében 2020. április 9. és április 14. napja 

között a megszokott osztópontokon történik az ételosztás. 2020. április 15. napjától, a tavaszi 

szünetet követően az általános iskolások és a középiskolások is a már kialakult rend szerint, az 

osztási pontokon vehetik át az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosított ellátást. 

 

Szintén a fontos döntések közé tartozik a társas érintkezések számának csökkentése érdekében, 

hogy a Városgazdálkodási Iroda a város valamennyi játszóterét és a sportparkot is bezárta, 

azokat látogatni nem lehet! A városi piac működik továbbra is, de kizárólag élelmiszereket lehet 

árusítani és mind az árusoknak, mind a vásárlóknak be kell tartaniuk az óvintézkedéseket. 

 

A lakosság egészségének megóvása és a koronavírus-járvány terjedésének lassítása, 

meggátolása érdekében lassan már két hete Sarkadon is szervezetten zajlik a sokak által 

látogatott, önkormányzati kezelésben lévő közterületek fertőtlenítése, vírusmentesítése. Mivel 

a kijárási korlátozás és az aktuális járványügyi helyzet ellenére is adódnak olyan élethelyzetek, 

amikor a lakosoknak utcára kell menniük, utazniuk kell és különböző szolgáltatásokat kell 

igénybe vegyenek, elkerülhetetlen bizonyos közterületek használata. Ebből kiindulva történik 

a Városgazdálkodási Iroda közreműködésével, megfelelő szakember bevonásával az 

önkormányzat által kezelt, sokak által látogatott közterek és az ott lévő utcabútorok 

fertőtlenítése. Ez azt jelenti, hogy napi egy alkalommal, egy vírusírtó (VIROCID) szer 

felhasználásával, azt permetezve zajlik a városban használatban lévő buszmegállók, a 

belvárosban található buszpályaudvar, a Szent István tér, az Árpád fejedelem tér, a 

Rendezvénytér, az I. és II. világháborús emlékmű és a belvárosi szökőkút környékének, 

valamint a Trianon emlékmű környezetének és az ott található padok, szemeteskukák, 

lakosságot szolgáló eszközök, járdafelületek, valamint tájékoztató eszközök fertőtlenítése.    

 

Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és konstruktivitását a veszélyhelyzet fennállásáig. 

Megkérünk mindenkit a kialakult helyzet nyugodt kezelésére, a kijárási korlátozás szabályainak 

további, fegyelmezett betartására, a lehetőség szerinti otthon maradásra. 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak kizárólag hiteles információforrásból tájékozódjanak 

az aktualitásokról, keressék bátran a www.koronavirus.gov.hu, valamint a www.nnk.gov.hu 

weboldalakat, továbbá Sarkad Város hivatalos Facebook oldalát és honlapját, illetve 

intézményeink hivatalos honlapjait. 

 

Új szakaszba lépett a járvány, már a csoportos fertőzések felől a tömeges megbetegedések 

irányába haladunk, ezért még óvatosabbnak kell lennünk! A koronavírus nagyon könnyen 

terjed, ezért azzal tudjuk a legtöbbet tenni ellene, ha lelassítjuk a járvány terjedését. Ezt úgy 



érhetjük el, ha a találkozásaink számát minimálisra csökkentjük. Fontos, hogy kerüljék azokat 

a helyeket, ahol többen vannak! Tartsanak legalább 2 méteres távolságot más emberektől! A 

szűk családi találkozókon kívül minden más összejövetelt halasszanak el! Lehetőség 

szerint maradjanak otthon! 

 

Tudjuk, hogy ezek a döntések nem könnyűek és lemondással járnak. De meg kell hoznunk őket, 

különösen idős honfitársaink védelme érdekében. Csak közösen tehetünk a járvány lassításáért! 

A felelősség mindannyiunké. Vigyázzunk egymásra!  

 

Sarkad Város Önkormányzata 


