
 
         TAB VÁROS POLGÁRMESTERE 

 8660 TAB, KOSSUTH LAJOS UTCA 49. 
 
 TELEFON: 84/525-900 
 FAX: 84/525-908 
           E-MAIL: TAB@SOMOGY.HU 
 
 
           ____ 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
 Magyarország Kormánya az ország egész területére 2020. november 4. napjával újból 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A vírus sajnos még nem tűnt el! 

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is 

• kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, 
• lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, 
• gyakran és alaposan mossunk kezet, 
• akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, 

az szigorúan tartsa be, 
• bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és 

telefonon értesítse háziorvosát. 

A vírus terjedése miatt 2020. november 11.-én éjféltől az alábbi szigorítások bevezetésére 
kerül sor: 

• Minden gyülekezés tilos.  
• Bezárnak az éttermek, csak házhoz szállítás lehetséges, de az üzemi éttermek nyitva 

tarthatnak.  
• Az üzleteknek és a fodrászatoknak és az egyéb kisipari szolgáltatásoknak este 7-kor be 

kell zárniuk.  
• A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti utazókat.  
• Általános rendezvénytilalmat rendelnek el.  
• Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken csak 10-10 fő vehet részt.  
• Esküvőket csak lakodalom nélkül lehet megtartani. Az egyházi és polgári 

szertartásokon csak a lebonyolításban részt vevők, illetve a családtagok közül a 
szülők, a testvérek és a tanúk vehetnek részt.  

• Temetéseket legfeljebb 50 fővel tarthatnak.  
• A sportrendezvényeket csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni. Szabadtéren az 

egyéni sportolást engedik, azonban az amatőr csapatsport tilos.  
• A szabadidős létesítményeket, fitnesztermeket, fedett uszodákat, színházakat, 

múzeumokat, állatkerteket be kell zárni.  
• A felsőoktatás csak online formában működhet, és bezárnak a felsőoktatási 

kollégiumok is. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatásra térnek át. A 
bölcsődék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak.  



  

 
Mindezekre tekintettel az alábbi döntéseket hoztam meg: 
 

1. A Koppány- völgye Tanuszoda 2020. november 11. napjától zárva tart.  
 

2. A Szent István úti sportsátor 2020. november 11. napjától zárva tart.  
 

3. A Zichy Mihály Művelődési Központ 2020. november 11. napjától zárva tart. 
 

4. A Városi Könyvtár  2020. november 11. napjától zárva tart. 
 

5. A Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény    
             Az intézmény a vészhelyzet előtti szokásos rendben működik, azonban kérjük a   
             szülőket, hogy beteg gyermekeket ne vigyenek az intézménybe 
 

6. Az Idősek Nappali Ellátó helye 2020. november 11. napjától zárva tart.. 
 

7. Akik önkéntes karanténba vagy a kormányhivatal által kijelölt karanténban 
tartózkodnak, azoknak az ellátásáról a továbbiakban is gondoskodunk úgy, hogy az ellátás 
díját nekik kell megtéríteni. Kérem étkezésre, ebédkérésre vonatkozó igényeiket a 
következő telefonszámon jelezzék:  

Koppány- Völgyi Alapszolgáltatási Központ 
06 84/525-018 

 
8. Az idősek, akik úgy döntenek, hogy továbbra is otthon maradnak, kérem problémájuk 
esetén, vagy ellátásukra vonatkozóan keressék a Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központot a 06 84/525-066-os telefonszámon.  

 
9. A heti piac és vásár megtartás 2020. november 11. napjától nem engedélyezett. 

 
10. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadását a földszinten biztosítjuk, egyenkénti 
belépéssel, kötelező maszk viseléssel. Amennyiben ügyeiket telefonon és email-es 
megkereséssel el tudják rendezni, kérem kollégáim egészségének megtartása érdekében 
válasszák ezt a lehetőséget. 

 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Korona vírus és veszélyhelyzettel 
kapcsolatban csak a hivatalos www.koronavirus.gov.hu oldalon tájékozódjon.   
 
A Tabot érintő intézkedéseket a www.tab.hu oldalon, a városban kihelyezett hirdetőtáblákon, 
valamint a Facebook- on tesszük közzé. 
 
Továbbra is arra kérek mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát, tanúsítson fegyelmezett 
magatartást, és maradéktalanul tartsa be a  szabályokat és fokozottan figyeljen embertársaira.  
     
Tab, 2020. november 11.Tisztelettel: 

           Schmidt Jenő 
                                                                                                   polgármester  

http://www.koronavirus.gov.hu/

