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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Sörédiek! 

 
Megjelent a  Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás 

meghosszabbításáról 

 

Ez alapján a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel elrendelt kijárási 

korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik. 

 

A 6. & szerint változik a nyitva tartható üzletek listája: 

„6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut 

és a higiéniai, papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt 

forgalmazó üzlet és az üzemanyagtöltőállomás kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 

óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.” 

 

Kérek mindenkit a már sokszor elmondott szabályok betartására a saját és környezetünkben 

élők egészségének védelmében. Vegyük komolyan a korona vírust! 

Sok helyen elhangzik, hogy a vírus mindenhol ott lehet, ott van.  

Azt tudjuk, hogy a Fejér megye a második legfertőzöttebb Pest megye után, 72 igazolt 

fertőzöttel. Környékünkön már Móron is több fertőzött ember van. Móri járás településein is 

sokan vannak hatósági karanténban. 

Szeretnénk hinni, hogy a vírus bennünket elkerül. Őszintén mondva nem sok esélyt látok rá! 

Azt viszont tudom, hogy rajtunk is múlik, hogy minél kevesebb ember betegedjen meg. 

Ezért sokadszor, újból én is leírom:  

Lehetőleg ne menjünk közösségbe, igyekezzünk személyesen csak a közvetlen 

családtagjainkkal érintkezni. 

Egyébként használjuk ki, hogy falun élünk, friss levegőn lehetünk, érintkezési szabályok 

betartása mellett Söréden szabadon közlekedhetünk. 

Kihangsúlyozom Söréden! 

Nagyon sok település szigorított! Van, ahova csak helyi lakos mehet be, van ahol utcákat, 

parkokat, parkolókat, település részeket zárnak le, van ahol a helyi lakosok mozgását is 

korlátozni szeretnék! 

Vigyázzunk egymásra, és magunkra! 

Mindezek mellett ne felejtsük el, hogy húsvét van! Mindenki hite és lehetőségei között élje 

meg az ünnepet! 

Kívánok mindenkinek első sorban jó egészséget és kellemes húsvéti ünnepeket! 

  

Söréd 2020. április 10. 

Végh Rudolf 

polgármester 

 


