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Ikt. sz.: RKÖH/7-s 12021.
5l202L (IV.20.) számú Polgármesteri és Jegyzői egl,üttes utasítás a koronavírus járl,ány
megelőzése érdekébenszükséges tor,ábbi munkáltatói jogkörű intézkedésekről
Osszlrarrgban a Kormány 17512021.(IV.15.) Korrrr.rerrdeletér,el, mely a védelrni intézkedések
ideiglerres szigorításáról szóló 10412021.(III.5.) Konn.rendelet rrródosításáról irrtézkedett és
annak lratályát a 14. § szerint határoztameg. a Répcelaki Közös ÖrrkonnálryzaíiHjvataibarr és
a Nicki Kirerrcleltségerr dolgozó köztisztr.iselők és munkal,állalók tekintetében a 712027.(III.8.)

szárnú polgárrrresteri és Jeg5l76i egl,üttes utasításbarr rögzítetteket

az alábbiak

szerint

módosítjuk:

2021. áprllis 20+ól a l01l2021.(IIL5.) Konrr.rendelet lratályvesztéséig a Répcelaki Közös
Önkonnányzati Hivatalbarr és a Hivatai Nicki Kirendeltségén a jelenléti tnunkavégzés
megvalósul. Azon köztisztviselők részére.akik a .Iegl,zőnek jelzik igénl,üket az otthoni
nrunkal égzésre,a lehetőséget biztosítani kell.
A védelrni intézkedéshatálya alaíía Hivatal központi és kirerrdeltségi épületeiberr a személyes
megjelenéssel járó ügyfélfogadás tol,ábbra is hétfői és csütörtöki napokon 8 órától 11 óráig
1ehetséges.

A

lrárom ügyintézőr,el működő irodai hel,viségekben tör,ekedni kell arra. hogy egy légtérben
azok az ügyintézők do7gozzanak, akik a feftőzésen ig.azo|tan átestek, \iag)/ máI beoltottak.
Azok a köztisztviselők. akik nem tafioznak ebbe a körbe. átmenetileg egyszemél,ves irodábarr
kapnak elhelyezést, illetve be kell vonni a tanácskozótermet azigyintézésre. mely legfeljebb 4

köztisztviselő nrunkar,é gzé sére alkalmas e g,v időpontban,
Az egész épületben kötelező a nraszkhasznáIat - kivéve a konylralraszná7at idejét.
Kerülni kell a csoporlosulást! A korryha használata során a lrelyiség adottságaiból kiirrdulva egy
időben legfeljebb 2 fő tartőzkodlrat. Ene tekintettel kérlük beosztani az étkezések időpontját!
Az ll2021,.(iil.8.) számú utasítás módosítással nem érintett részei l,áltozatlarr tartalommal
hatályban maradnak.

Az

ügyintézés szabályairő|

az ügyfeleket

tájékoztatni szükséges

az SZMSZ

szerinti

csatornákon, a lronlapon és a bejárati ajtó üveg felületére kitett lrirdetrrrény útján.

Felelős: Aljegyző

Jelen utasítás2021. április 20-tól hatályos és a I04l2021.(ilI.5.) Konn,rendelet hatályvesztéséig
ezen időpontot rnegelőzően a Kornrán1, eltérő rendelkezése esetén az abban foglaltak szerint
- érvényes.
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