
Tisztelt Váci polgárok! 

Mint naponta tapasztalom, városunk közbeszédében is 

központi téma a koronavírussal kapcsolatos friss fejlemények. 

Szeretnék ezért röviden tájékoztatást adni arról, milyen 

információkkal rendelkezünk a váci helyzettel kapcsolatosan 

és milyen intézkedéseket tettünk a megelőzés érdekében. Az 

Operatív Törzs döntése alapján visszavonásig a 100 főnél 

nagyobb beltéri rendezvények, valamint az ötszáz főnél 

nagyobb kültéri rendezvények elmaradnak. Így természetesen 

ez a váci eseményekre is vonatkozik. Tudni kell, hogy az 

iskolák bezárását a kormánydöntés megtiltotta, illetve a 

polgármesterek feladatául szabta meg az esetleges 

karanténban tartózkodó személyek ellátását. Vác ezek szerint 

fog cselekedni. 

A legfontosabb, hogy városunkban még nem állapítottak meg 

koronavírusos megbetegedést. Hogy ez így maradjon a 

továbbiakban is – az egészségügyi szakemberek és 

intézmények felkészültségén túl – önkormányzati döntéseket 

is hoztunk, illetve számítunk az önök együttműködésére, 

fegyelmezettségére. 

Mint bizonyára értesültek róla, Vácon is elmaradnak a március 

15-i nyilvános rendezvények. A városvezetés koszorúzással és 

főhajtással emlékezik a szabadságharc hőseire. Saját 

hatáskörben meghozott intézkedéseim nyomán több, mint 5 

millió forintos keretet biztosítunk a városi költségvetésből a 

koronavírus helyi megelőzését és esetleges terjedésének 

megakadályozását szolgáló védőeszközökre és fertőtlenítésre. 



Ezek az önkormányzati intézményekben és rendelőkben 

használhatók majd fel.  

Ezen döntést felsőbb utasítás és kérés nélkül, helyi 

szakemberek javaslatára hoztam meg. Az eszközöket és 

szolgáltatásokat Vác Gazdasági Hivatala szerzi be sürgősséggel, 

és helyezi ki az önkormányzati intézményekbe. 

Arról is biztosítani tudom önöket, amennyiben a most 

átcsoportosított összeg kevésnek bizonyulna, a városi 

költségvetés átalakításával újabb forrásokat fogunk 

elkülöníteni, hiszen a váci polgárok egészsége minden egyéb 

városi feladat előtt prioritást élvez. Az említett intézkedésekről 

és döntésekről levélben tájékoztattam képviselőtársaimat, 

kérve őket, hogy a váci emberek egészsége érdekében 

megteendő további javaslataikat tegyék meg.  

Befejezésül szeretnék egy felhívással is élni. Tekintettel a 

koronavírus fertőzés veszélyére - a szakmai irányelvekkel 

összhangban – az önök, a családjuk és embertársaik érdekében 

kérem, azok, akik 2 héten belül külföldön jártak, 38 fok feletti 

lázat észlelnek magukon, nehezen lélegeznek, illetve 

köhögnek, maradjanak otthon és telefonon vegyék fel a 

kapcsolatot háziorvosukkal. 

Előre is megköszönve körültekintő, fegyelmezett és 

felelősségteljes magatartásukat, további jó egészséget kívánok 

városunk minden polgárának.  

 

 

 


