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tNrÉzKEoÉsp
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendkívüli feladatok
megszervezéséről, a kritikus infrastruktúra biztosításáról

Pomáz. 2020. március l7.

A katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20l1. évi CXXV|ll.
törvény 14.§ (l). bek. meghatározott feladatkörömben e|járva a SARS-CoV-2 vírus (.,koronavírus") által
okozott COVID-l9 megbetegedések okán kialakult nemzetközi járván;,ügyi helyzetre, valamint a Konnány
4li2020.

űI ll.)

Kortlt. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) elrendelt járványügyi szabályokra

tekintetteI az alábbiak szerint intézkedem:

1. Az

elrendelt iskolarendszeren kívüli oktatások, valamint több munkaheiy home office munkavégzési
rendszerének bevezetése, illetve a lakosság ellátási és folyamatos tájékoztatási lehetőségének

í-enntartása miatt, Pomáz Város területén minden alapvető
lekapcsolásával, korlátozásával járó karbanta rtási munkát letiltok.

kritikus

infrastruktúra

2.

A jelen utasítást a haíálya aIá tartoző valamennyi kritikus infrastruktúra szolgáitató részére megküldött
körlevélben hirdetem ki és pomáz város informatikai rendszerében teszem közzé és elérhetővé.

3.

Jelen utasítás 2020. március

l7.

8:00 órától hatálvos.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel számítunk valamemyi Szolgáltató együttrnűködésére.
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