
MTK. BI. 3901. KONCZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA és 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT. 
 Számlázási cím: Miskolci Tankerületi Központ 3527 Miskolc Selyemrét út 1. 

Telephely, 3574. Bőcs, Munkácsy út 7. 

Tel:06 - 46 - 318 - 029 

 

 

Bőcs, 2019/20.               1929 Bőcs az első népiskolai program!                90 éve a jövőd itt kezdődik! 

Rendkívüli helyzet; 102. 

Miskolc/ Bőcs, 2020 06 05. 

 

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta: továbbra is kedvező a járványügyi 

helyzet Magyarországon, az utóbbi 24 órában mindössze 16 új fertőzöttet diagnosztizáltak. 

Ugyanebben az időszakban három koronavírussal fertőződött beteg vesztette életét. 1183 

aktív fertőzöttet tartanak számon, 59 százalékuk vidéki. Jó hír, hogy már csak 397 embert 

ápolnak kórházban. Közülük 21 beteg szorul lélegeztetésre. A reggeli, összefoglaló 

adatokat itt találja. 

Járványügyi szempontból Budapesten 100 ezer főre 1886 beteg jut, a második helyen Zala 

megye áll 95 fővel, őket Komárom-Esztergom megye 91, Fejér 88, Pest megye pedig 45 

fővel követi. 

Minden jel arra mutat, hogy kedvezően alakul a járványgörbénk — mondta Müller Cecília, aki 

szerint lehetőség nyílt arra, hogy a szociális intézményekben részlegesen feloldják a 

látogatási tilalmat. Ugyanakkor csak korlátok között, óvatosan lehet látogatni: a pozitív 

teszttel rendelkező bentlakók karanténban vannak, ők nem látogathatók. Ahogyan fontos, 

hogy csak egészséges ember léphet be ezekbe az intézményekbe, ha van erre lehetőség, 

akkor a találkozásokat szabadtéren kell megszervezni. Ha ez nem lehetséges, akkor 

biztosítani kell egy külön helyiséget, ahol betartható a 2 méteres biztonsági távolság. Maszk 

viselése mellett fodrász, pedikűrös, manikűrös fogadható a szociális intézményekben. 

A fekvőbetegeket ellátó intézményekben, kórházakban nem oldották fel a látogatási tilalmat 

és továbbra is érvényben van a kijárási tilalom. Fekvőbetegek is látogathatóak, azonban ha 

többszemélyes szobában vannak, egyszerre csak egy embert lehet látogatni, természetesen 

maszkban. 

HIRDETÉS 

A diákok a higiénés betartása mellett megtarthatják a ballagásokat: megfelelő távolságot kell 

tartaniuk, amikor végigjárva elbúcsúznak iskolájuktól. A szülők nem mehetnek be velük az 

épületbe, az iskola udvarán vagy az iskola előtt, megfelelő távolságot tartva követhetik az 

ünnepséget.  
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