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SZERETETTEL  ÉS  KÖNNYEN  ÉRTHETŐEN KEDVES  TAGTÁRSAINKNAK
♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kedves  Tagtársunk!

♥ Járványügy! Aki nem tud viselni maszkot
járművön, üzletben és a kijelölt helyeken,
azt igazolnia kell orvosi igazolással.
ÉFOÉSZ tagkártyával is lehet igazolni.
Így elkerülheti a büntetést. FONTOS!
Aki tudja viselni a maszkot, az viselje!
Ezzel megakadályozza, hogy  a 
koronavírus  megfertőzze.

♥ Sok új szabály van, ezek betartása kötelező!
Kijárási tilalom van  este 8 órától
reggel 5 óráig. Csak munkába lehet menni.

♥ Az utcán is kötelező maszkot viselni. 
Ha nem tudsz maszkot viselni, kell
az  orvosi igazolás vagy az ÉFOÉSZ
tagkártya. Ellenőrzéskor  meg kell mutatnod.

♥  Tilos gyülekezni, rendezvényt tartani.
Sok ember nem lehet együtt.
Ezek könnyen megfertőzik egymást.
Családi  összejövetelen legfeljebb 10
ember lehet. Temetésen legfeljebb
50 ember lehet. Sportmérkőzésen
nem lehet közönség.
A szabadban csak egyedül lehet sportolni.
A fedett uszodák, színházak, múzeumok,
állatkertek bezárnak. A boltok este
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19 órakor bezárnak. A szállodák 
nem fogadhatnak turistákat.
A 14 éven felüliek otthon tanulnak.

♥  A koronavírus elleni védőoltásra
december 7-től  lehet jelentkezni  a
www.vakcinainfo.gov.hu  portálon.  
Az oltás ingyenes és nem kötelező.

♥ Az életem és emlékeim a koronavírus 
járvány idejéről című kiadványunk elkészült.
A You Tube-on érdemes megnézni tagjaink műsorát is. Link:
https://www.youtube.com/channel/UCrhP8ScY10aitbmrJtniOaw
/featured

♥ A Mikulás-Karácsony-Advent ünnepség a
járvány miatt elmarad. A Mikulás édesség 
ajándékért és a kiadványért a 06-30/3477-963-as
 telefonszámon lehet jelentkezni december 16-ig.
 Az átadás helyét ekkor közöljük.

♥ Ügyfélfogadásunk az irodánkban 
szünetel a járvány miatt. A  06-30/3477-963-as 
telefonszámon,  az efoeszbaz@gmail.com   
 e-mail címen elérhetőek vagyunk.
Postán is lehet küldeni levelet  a
3501 Miskolc, Pf. 428 címre.

♥  Az Önálló Életviteli Centrum  novemberben 
is nagyon jó munkát végzett. Köszönjük.

♥  Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a gyógyításban
és  a járvány megszüntetéséért dolgozik.
Áldott  Karácsonyt  kívánunk kedves Tagjainknak.
 
Miskolc, 2020.november Dr.Szabó Mária 

az  egyesületi elnöke
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