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Baktaloranth,zai Je16si Havatala

Tisztelt Ugyfeleink!

A 4112020 (lll 11) Kormenyrendeleiben foglaltak alapt,rn a magyer ellampolgdrok egeszseg6nek 6s 6let6.ek
meg6vasa, az 6let 6s vagyonbizionsdgol veszdlyeztetd tdmeges megbetegedest okoz6 humanj6rvany megel6z6se es
kOvetkezmenyernek elhdrit6sa 6fdekeben az alabbrakrol t6l6koztalluk Onokel es keqiik szives egyirltm0kodesilket

L K6rjiik Onttket, hogy miel6tt iigyint6zds c5Ueb6l osztilyunkat felkerssn6k, €rdekl6djenek
koll6g6inknel e-.lQ!:!a!99:!!g :elefonsu6mon vagy a !aklalala[|hga@S,4-a,b,o,lSs_,S9y e-mail clnren, hogy
van e lehetoseg a szemelyes koftakl nelk0lr iigyrntezesre

2. Az alabbi ugycsoporiokat elektronikusan szem6lves meoielen6s n6lkiil intdzheil oszlaly!nkkal
kapcsolatban (httoJl/euqv nlezc! nrunka hLr/)

. nyilventadiisba veteli kerelem benyujtSsr sziindekanak lelzese. dllaskeresesi j:i rade k rrenii kereiem benyultasi szlndekenaklelzdse,

. Nyugdll eldtti iill6skeres6sl segdly rrdnli kdreem b€nyLrjtds sz6rddkanak jelzdse

I Adategyezletes, jelentkezesi kdlelezettseg teljesilese: szem€lves meoielen6s n6lkiil
e'marl form6jeban s brztositotl azon igyfe ek szdm6ra. akrk nern rendelkeznek Lrgyfelkapuval

1.

Azon Sllaskeres6, akk eloid lelentkezesi koielezetts6ge 2020 marcius valamint aprilrs hdnapokban
esedekes, jelentkezesi koteiezettseget elektronikus uton az ai6bbl mddok egyrk6n 9294!i!99-l!9gi9jeq?g
!rl!l megteheti

. A httosj/euoylle?gs In q!-!!.111 webolda on szulel6si dal!m es TAJ s26m megadesat kdvet6en

. A baktaloranthaza(Oszabolcs aov.hu e-mai cimre klrldolt elekkonikus uzeneltel mely lartalmazza a

nevet, sz et6si ddtumdt,, anyja nevdl, 6llando lak6helydnek cimet
. Ugylelkapu hozzaf6rds segitsegdvel az httos //epaprr aov hLr/ weboldalon

Azon ugyfelek, akrk szamdra aliaskeres6sr j6 radek folydsiiasa folyamatban van a leje€t kovet6en postai uion
tortenik a sz!kseges dokumeritumok megk(lld6se valamnt melldkeluk majd a kovelkez6 jelentkezes
ddtumot tartalmaz6 iratol rs 9994!y99!9gj.elq&9_!99-94j!Sg

Hatos3gi brzonyitv6ny ki,rllltasaval kapcsolatos rgenyet kefem. hogy a be\1!l9Ig!lheag@.9ze C e-
mailcimen jelezzel

A munkaftat6k t6mogatdsokhoz kapcsolodo ngy ntdz6se (kerelem benyLrltiisa, hatosegr szea6des
vrsszakiilddse ebzamoldsok beny!ji6sa. hianypotlasa) a korabbi gyakorlatnak megfele16en tovdbbra i5

cdgkapun/ngylelkapLrn keresziul eleklronrkLrs uton tddenrk 939!!!iu99!9gig!9!!9ig!!-Szi!g:999.
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Leveleki Szoci6lis lnt6zm6ny Vezet6j6t6l

4555 Levelek Rik6czi u. 32.

TAJEKOZTATo

a szoci6lis 6tkez6s ig6nybev6tel6vel kapcsolatos v6ltozisokr6l

Kedves ell6tottl

A koronavirus okozta jirv6ny miatt kialakult veszdlyhelyz€ttel,

kapcsolatosan n6h6ny hasznos tudniva16t szeretn6k megosztani 6nnel.

- Mindenkit arra k6riink, hogy vegye komolyan a figyelmeztet6s€ket, 6s

maradjon otthon!
Keriilj6k a szem6lyes kapcsolatokat, az eb6dkihordis alkalmdval'

A j6rv6ny megel6zdse 6rdek6ben, k6riink mindenkit, hogy az 6teles6t

akasszik ki a kerit6sre, mert az eb6dhord6k nem mehetnek be a
kapun beliilre.
Ha a f6z6s sziineteltet6s6re keriilne sor, ar16l id6ben t6j6koztatjuk'
Bdrmilyen, eg6szs6giigyi probl6ma eset6n 6ljen jelz6ssel a h6ziorvosa

fel6, telefonon az alfbbi kiizponti sz6mon +36130-145-12'70

Mindenkinek nagyon j6 eg6szs6get kiv6nunk!

Tisztelettel: Nagyn6 Szab6 Nikoletta

int6zm6nyvezet6


