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AZ MTÜ TÁJÉKOZTATÁSA
UNWTO-AJÁNLÁSOK A TURIZMUS
ÚJJÁÉPÍTÉSÉHEZ
A Turisztikai Világszervezet ajánlásokat
fogalmazott meg, amelyek segíthetnek
a turisztikai ágazatnak a kilábalásban.
Ha az egyes országok követik ezeket,
az ágazat remélhetőleg nemcsak felépül, hanem jobban is teljesít majd,
mint korábban. A szervezet legutóbbi
prognózisa szerint a nemzetközi turizmus bevételei 300-450 milliárd dollárral csökkennek idén, globális szinten
az ágazat teljesítménye csaknem harmadával eshet vissza.
https://mtu.gov.hu/cikkek/unwto-ajanlasok-a-turizmus-ujjaepitesehez-1502?fbclid=IwAR0LcUDXUTHgZFlQMhzUUHhJkEk34YYkX9gdl0DFq_
rMHYXWl8IqUlmWUzI

JÓ GYAKORLATOK ÉS ÖSSZEFOGÁS
A TURISZTIKAI SZEKTORBAN
Hogyan lesz szállodai szobából home
office, illetve milyen platformon találhatnak egymásra a munkaadók és
munkakeresők? Néhány pozitív példa a
turisztikai szektorból.
https://mtu.gov.hu/cikkek/osszefogas-es-jo-gyakorlatok

A MUNKÁLTATÓ TEENDŐI
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN
Hogyan lesz járványügyileg biztonságos egy munkahely? Megelőzhetők-e a fertőző foglalkozási megbetegedések? Az alábbi segédlet megoldási lehetőségeket kínál ezekre a kérdésekre, foglalkozik a
távmunkával kapcsolatos témakörrel, valamint tájékoztatást ad a koronavírussal kapcsolatos általános
információkról, a járványhelyzethez kötődő munkajogi tudnivalókról.
https://mtu.gov.hu/documents/prod/A-munkaltato-teend--i-es-kotelezettsegei-jarvanyveszely-idejen.
pdf?fbclid=IwAR3cushV8Wrp7OvByE4LmiGc7CisQft9lO7MqbBn0yLE-c8Sy7ZwZN_W4Bg
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A MUNKA ÉS
A FEJLESZTÉSEK
NEM ÁLLTAK MEG
Távmunkában dolgoznak a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkatársai a működés folytatásának érdekében. Az
új pályázatok beadása, a fejlesztések koordinálása az otthoni
munkavégzés alatt is a megkezdett ütemben folytatódik.
A videó megtekinthető az alábbi linken:
https://www.facebook.com/
bacskiskunamimegyenk/videos/235224630959620/

EGYÜTT

A SZOLIDARITÁS
JEGYÉBEN

Dr. Nagy István, agrárminiszter
levele:
„A koronavírus járvány, amely 2020 elején a világ számos országában, így hazánkban is
megjelent, nagyon súlyos terhet ró az egész magyar gazdaságra és várhatóan valamen�nyi gazdasági szektornak különböző mértékű, de jelentős károkkal kell számolnia.
Minden ágazat, így az agrárium és az élelmiszergazdaság is megsínyli a válságot, azonban közösen tehetünk azért, hogy csökkentsük a károk mértékét és lehetővé tegyük
a gazdaság minél gyorsabb regenerálódását. A Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy kezelje a járvány által előidézett negatív gazdasági
hatásokat, de ebben a munkában kiemelt szerepe van a közös társa- Tovább olvasom!
dalmi felelősségvállalásnak is.....”
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ÓVODA, ISKOLA
Tájékoztatás a 2020/2021. nevelési
évre vonatkozó óvodai beiratkozásról
óvodai feladatot ellátó köznevelési
intézmény
fennTovább olvasom!
tartója részére
Az emberi erőforrások minisztere,
Prof.Dr. Kásler Miklós -7/2020. (III.
25) EMMI határozata -a 2020/2021.
nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról

Tovább olvasom!

Az Oktatási Hivatal óvoda fenntartók
részére írt levele.

Tovább olvasom!

ÖNKORMÁNYZATI

TUDÁSTÁR

ÖNKORMÁNYZATOK FIGYELMÉBE!
„Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy kiadványunk jelen száma rendhagyó. A folyamatos és naprakész tájékoztatás érdekében az 1. fejezetben a járványhelyzettel
kapcsolatos legfontosabb információkat találják. A
2. fejezetben olvashatják a már jól megszokott rovataink összeállításait. Kérjük, a továbbiakban is
kísérjék figyelemmel az Ebr rendszerén, a Belügyminisztérium és az önkormányzatok zárt levelezőrendszerén (ÖEPS) érkező tartalmakat, valamint a
kormányzati portálokat (www.kormany.hu, www.
koronavirus.gov.hu), ahol hiteles és aktuális információkhoz juthatnak.”
A Belügyminisztérium elektronikus hírlevele az
önkormányzati tisztviselők számára bővebben
elérhető a 				gombra
Tovább olvasom!
kattintva.

ÖNKORMÁNYZATI
JÓGYAKORLATOK
Móczár Gábor, alpolgármester levele:
„Létrehoztunk Telkiben egy Facebook-oldalt:
https://www.facebook.com/joonkormanyzatigyakorlatok/ , amellyel szeretnénk megszólítani az egész országban
az önkormányzatokat és polgármestereket. Ezen az oldalon egyrészt szeretnénk
megosztani a mi gyakorlatunkat, másrészt
szeretnénk kérni a hazai önkormányzatokat, hogy ők is osszák meg saját, jónak
ítélt, akár nem szokványos, kreatív gyakorlataikat, hogy mindannyian tanulhassunk egymástól!”

Tovább olvasom!
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A KERTÉSZKEDÉS IGAZI AJÁNDÉK IDŐSEBB
KORBAN – NE MONDJUNK LE RÓLA!
Sok idősebb elszigeteltnek érzi magát, és úgy
véli, hogy ő már haszontalan, nem csinál semmit
a mindennapokban. Pedig ez nem így van, ne
hagyjuk, hogy a társadalom fontos tagjai magányosan, életuntan töltsék a napjaikat! Számukra
is nagyszerű lehet, ha megismerkednek a kertészkedés alapjaival – sosem késő elkezdeni!
https://senior.hu/a-kerteszkedes-igazi-ajandek-idosebb-korban-ne-mondjunk-le-rola/
További linkek kertészet témakörben:
https://hobbikert.hu/magazin/10-zoldseg-amelyet-egybol-magrol-is-vethetunk.html
http://kert.tv/talaj-javitas-termeszetes-modon/
https://magtar.ro/veddahelyit/

VÁLSÁGKEZELŐ MUNKACSOPORTOT ALAKÍTOTT
A MAGYAR FESZTIVÁL SZÖVETSÉG
A Magyar Fesztivál Szövetség, a
magyarországi fesztiválok legnagyobb szakmai szervezete megalakította Covid-19 Fesztivál Válságkezelő Munkacsoportját.

A munkacsoport célkitűzései között van,
hogy egységes szempontrendszer alapján
folyamatos kutatást végezzen, pontos adatokat szolgáltasson a döntéshozóknak és igény
szerint segítse a törvényi háttér megfogalmazását, segítse a fesztiválok kieső bevételei
miatti munkaadói és munkavállalói károk
felmérését – közölte a szövetség az MTI-vel.
Forrás: https://turizmus.com/desztinaciok/valsagkezelo-munkacsoportot-alakitott-a-magyar-fesztival-szovetseg-1169486?fbclid=IwAR0ZDRyfnoRSW8Ku0EsJeuVd5C1Rvjo1meuoL_FjGGOlDPLuPg7vGdr21Zw
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Az alábbi linkeken érdemes rendszeresen tájékozódni:
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.nnk.gov.hu/
https://portal.nebih.gov.hu/
https://www.kormany.hu/hu
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