
KORONAVÍRUS KÖZLEMÉNY 
 

Tisztelt Csókakőiek! 
 

Csókakőn jelen pillanatban nincs tudomásunk igazolt koronavírus-
fertőzésről, azonban az Önök érdekében is indokolt a fokozott 
elővigyázatosság. Ezért felfüggesztjük a március 22-i labdarúgó mérkőzés 
kivételével (ami az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság közleménye szerint 
zártkapus mérkőzés lesz) a sport- és kulturális rendezvényeket. A Csókakői 
Hírek hasábjain megjelent rendezvények elmaradnak, illetve más 
időpontban kerülnek megrendezésre.  

A Csókakői Művelődési Ház lezárásra került, az ott megrendezésre kerülő programok, gyűlések, 
megemlékezések, színházi előadás elmaradnak. A Csókakői Művelődési Házban továbbra is működik az 
Orvosi Rendelő, emiatt is döntöttünk a Művelődési Ház teljes zárlatáról. A közösségi rendezvények 
felfüggesztése, és a Művelődési Ház zárlatáról hozott rendelkezés 2020. március 12-től határozatlan ideig, 
visszavonásig tart. A koronavírus-fertőzés miatti veszélyhelyzetre tekintettel péntektől, azaz a mai naptól 
2020. március 13-tól, felírási igazolás nélkül is kiváltható a hozzátartozó gyógyszere. Felhívjuk a 
figyelmet, a tisztasági szabályok fokozott betartására, a fertőtlenítésre! Kérjük, mellőzzék az ölelést, a 
kézfogást, és egyéb személyes érintkezéssel járó kapcsolattartást. Amennyiben a koronavírus tüneteit 
észlelik magukon, úgy kérjük, hogy ne keressék fel az Orvosi Rendelőt a Művelődési Házunkban, hanem 
hívják a házi orvost, és a következő intézkedésig várják meg a járványügyi szakemberek, orvosok érkezését 
az otthonukban. 

Csókakő Községi Önkormányzatának közös hivatala megtárgyalta az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet. 

A rendelet 3§ (2) pontja szerint a hatóság által hivatalosan elrendelt házi karanténban tartózkodók 
ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. Csókakő Községi 
Önkormányzat közös hivatala, és jegyzője ezért megkezdte a feladat végrehajtásával kapcsolatos előkészítő 
munkát. 

Tisztelettel kérjük továbbá Önöket, hogy a Községházát csak különösen indokolt, halaszthatatlan esetben 
keressék fel személyesen. Amennyiben a körülmények ezt lehetővé teszik, részesítsék előnyben a postai 
úton, e-mailben vagy telefonon történő ügyintézést. A hivatalunk normál ügyfélfogadási időben működik 
továbbra is 

Csókakő, 2020. március 13. 
Fűrész György Csókakő polgármestere 

Ha bármilyen kérdése merülne fel, itt tájékozódhat: https://koronavirus.gov.hu/, www.csokako.hu 
Csókakő facebook oldala: https://www.facebook.com/csokako/ 
Információs vonalak: 
Nemzeti Népegészségügyi Központ tel: 0680-277-455 • 0680-277-456 • koronavirus@bm.gov.hu 


