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KÖZSÉGI HIVATALUNK VISSZAKÖLTÖZÖTT  
 

A munkálatok befejezésével és a hidegebb téli időjárás beköszöntével községi hivatalunk 

visszaköltözött az immár felújított, hőszigetelt és sokkal kevésbé energiaigényes épületbe.  

 

KÖZSÉGI HIVATALUNK NYITVATARTÁSA  
 

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel minden hivatal korlátozza vagy felfüggeszti személyes 

ügyfélfogadási idejét. Községi hivatalunk hétfőtől csütörtökig, reggel nyolc és tizenegy óra között 

fogad ügyfeleket. Előzetes telefonos vagy email-es egyeztetés után természetesen más időpontban is 

készségesen állunk ügyfeleink rendelkezésére. Elérhetőségeink: 0908 954 217, ourakytnik@rsnet.sk 

 

AZ AKTIVÁCIÓS MUNKÁK SZÜNETELNEK 
 

Az aktivációs munkák előreláthatólag a kijárási tilalom feloldásáig szünetelni fognak. A résztvevők a 

szokásos 69,40 EUR összegű aktivációs pótlék helyett ebben az időszakban a 102/2020-as számú 

kormányrendelet értelmében 38,10 EUR kiegyenlítő támogatást fognak kapni.  

 

TESZTELÉS 
 

Községünkben 2021. január 23.-án, szombaton, 8:00 és 18:00 között lesz lehetőség arra, hogy a 15 és 

65 év közötti lakosság leteszteltesse magát koronavírusra. A tesztelés főleg azok számára ajánlott, akik 

január 27. után nem tudják a munkájukat otthonról végezni. Január 27. után ugyanis azoknak lesz 

szükségük negatív tesztre, akik munkába vagy járáson belül a természetbe szeretnének menni. Kivételt 

képeznek a súlyosan egészségkárosodottak, a 15 évesnél fiatalabbak és a 65 évesnél idősebbek.  

Ők negatív teszteredmény nélkül is elhagyhatják otthonukat. A 65 év felettiek ugyan elmehetnek 

tesztre, de sehol nem kérhetik tőlük a negatív eredményt. A kezelőorvos negatív teszt nélkül is ki kell, 

hogy vizsgálja betegét. Az egészségügyi ellátásra való jog mindenkinek az alkotmányos joga, az orvos 

nem utasíthatja el a páciense kivizsgálását. A létszükségletek bebiztosításához, a legközelebbi boltban 

való vásárláshoz, vagy kutyasétáltatáshoz, továbbra sem lesz szükség semmilyen teszteredményre.    

RAKOTTYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLAPJA 

RAKOTTYÁSI HÍRMONDÓ  

KÉRJÜK TISZTELT LAKOSAINKAT, A SÁRGA FLAKONOS ZSÁKOKAT EGYELŐRE 
LEGYENEK SZÍVESEK OTTHON GYŰJTENI. A FLAKONOKAT ÖSSZENYOMVA 

VAGY ÖSSZETAPOSVA NÖVELHETŐ AZOK BEFOGADÓKÉPESSÉGE.  
AZ IDŐKÖZBEN MEGTELT ZSÁKOK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE  

AZ AKTIVÁCIÓS MUNKÁK ÚJRAINDULÁSAKOR KERÜL MAJD SOR. 

„Maradj otthon, nézzél tévét…” (Kispál) 

A 832/2021-ES SZÁMÚ KORMÁNYRENDELET ÉRTELMÉBEN  
A KIJÁRÁSI TILALOM MEGHOSSZABBÍTVA 2021. FEBRUÁR 7.-IG. 


