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KIÚT KERESÉS

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNYBÓL
NEHÉZ HELYZETBEN A ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMELŐK
BÁCS-KISKUNBAN IS
„Bízom benne, hogy a mostani helyzet
rádöbbenti a gazdálkodókat, hogy az
értékesítéshez összefogásra van szükség. Például értékesítési szövetkezetekre, akik ki tudják szolgálni a nagy
felvásárlók igényeit, kiegyensúlyozott,
egyenletes, jó minőségű áruval. Ezen
értékesítési modellek kiépítéséhez elengedhetetlen az állam anyagi segítsége, a jogszabályi hátterek megalkotása és a gazdák együtt gondolkodása.”
- foglalja össze gondolatait Czinkóczi
Zoltán bugaci gazdálkodó.

ján keresztül az alábbiakban olvashat
bővebben:
https://gazdasagiszemle.hu/nehez-helyzetben-a-zoldseg-es-gyumolcstermelok/

A kialakult helyzetről részletesen két
Bács-Kiskun megyei gazdaság példá-

AGRÁRKOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT

SEGÍTI A GAZDÁLKODÓKAT ÉS AZ ÉLELMISZERIPART
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) minden megyében Megyei Agrárkoordinációs Munkacsoportot hoz létre
– a gazdálkodók, az élelmiszer-előállítók és -feldolgozók, valamint az őket
kiszolgáló beszállítók, szolgáltatók és a

kereskedelem operatív együttműködést
támogatandó.
A munkacsoport révén segíteni kívánnak annak biztosításában, hogy közel
40 ezer Bács-Kiskun megyei tagjának
az esetlegesen felmerülő problémáira
minél gyorsabban megoldások szülessenek mind helyi, mind országos szinten.
A munkacsoport tevékenységéről az agrarkoordinacio.hu/bacs/ oldalon kíván
majd beszámolni, melyet a beérkező információk alapján folyamatosan frissítenek.
https://www.facebook.com/
magyarnemzetividekihalozat/
posts/3191977950826288

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

KORONAVÍRUS
KISOKOS
Hiteles és megbízható információkat
tartalmazó tájékoztató készült Kozák
Eszter, Mokos Judit, valamint Dr. Zámbó Boglárka biológusok gondozásában.
Számos, a koronavírussal kapcsolatban
megfogalmazódó kérdésünkre megtalálhatjuk a választ ebben a leírásban.
legyen szó járvány terjedéséről, a jelentkezhető tünetekről, továbbá a vírus kezeléséről.
https://koronavirus-kisokos.eu

KORONAVÍRUS – INTÉZKEDÉSI TERV A
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDJAIK
TÁMOGATÁSÁRA
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Néhány hasznos link és segédanyagok
március 25-én intézkedési tervet adott gyűjteménye:
Ide kattintva!
ki az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására vonatkozóan. A 9 pontos terv több pontja
felhívja a figyelmet az önkormányzatok
felelősségére és a lokális szintű információáramlás fontosságára.
https://rehabportal.hu/wp-content/uploads/2020/03/Otthonukban-%C3%A9l%C5%91-fogyat%C3%A9kos-szem%C3%A9lyek-int%C3%A9zked%C3%A9si-terv-2020.-03.-25..pdf
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ÉRINTÉSMENTES
KÜLDEMÉNYKÉZBESÍTÉS

KREATÍV
ÖTLETEKKEL
A VÍRUS ELLEN
48 ÓRA ALATT HACK-ELTÉK
MEG A KORONAVÍRUS-KRÍZIST
A MAGYAR PROGRAMOZÓK
Összesen 813 informatikai szakember
jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére,
hogy ötleteikkel segítsenek felvenni a
harcot a koronavírus-járvánnyal szemben.
A hackathonok olyan intenzív összejövetelek, amelyeken tehetséges emberek csapatokban dolgoznak viszonylag
rövid ideig egy adott kihívás megválaszolására. A cél az ötletek generálása,
illetve célzott megoldások tervezése.
Városi önkormányzatok vagy azok szervezetei egyre nagyobb számban fordulnak a hackathon módszeréhez, hogy új
vállalkozásokat hozzanak létre, ötleteket generáljanak szakpolitikáikhoz vagy
innovatív városi megoldások kitalálásának részeseivé váljanak.

Érintkezés nélküli kézbesítési módot alkalmaz jövő héttől a személyes átvételt igénylő postai küldeményeknél a veszélyhelyzet idején
a Magyar Posta. Az új intézkedéssel
elkerülhető a közvetlen fizikai érintkezés és ezzel tovább csökkenthető
a fertőzésveszély kockázata. A változás több küldeménytípust is érint.
Tekintettel a kialakult járványhelyzetre - 84/2020. sz. kormányrendelet alapján - a Magyar Posta a fertőzésveszély kockázatát csökkentő
ún. érintésmentes küldeménykézbesítési eljárást alakít ki, amelyet
2020. április 6-tól vezet be.
Az eljárás lehetővé teszi, hogy a
postai munkatárs és a címzett a
küldemény személyes átadásakor
elkerülje a közvetlen fizikai érintkezést.
https://www.posta.hu/aktualitasok/
erintesmentes_kuldemenykezbesites_20200406

A „Hack the Crisis Hungary” szerveződésről és a hackathon hétvégéről bővebben olvashat az alábbiakban:
https://m.hvg.hu/tudomany/20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes
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HELYIT ESZEM,
HELYINÉL VESZEM,
MERT HELYIN AZ
ESZEM
A veszélyhelyzet kihirdetése után a találkozási lehetőségeket korlátozó intézkedések keretében a piacok többségét ideiglenesen bezárták. Azóta egyre
több önkormányzat tudja teljesíteni a
szigorú, de az ellátás biztonságát fenntartó rendelkezéseket.

ÜZLETI
TÚLÉLŐCSOMAG
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara és a teljes kamarai hálózat kiemelten támogatja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítését,
célzott eszközökkel történő
kezelését. A jelen kiadványban
hiteles és közérthető formában
foglaljuk össze a legfontosabb
információkat és az eddig bevezetett intézkedéseket. Ezzel
alapvető célunk a vállalkozások válságkezelő intézkedéseinek támogatása.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján, az
alábbi településeken működik piac
a megyénkben:
Bácsalmás, Bácsbokod, Balotaszállás,
Bugac, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kalocsa, Kecel,
Kecskemét, Kelebia, Kerekegyháza,
Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunszentmiklós,
Lajosmizse, Lakitelek, Mélykút, Solt,
Soltvadkert, Tiszakécske, Tompa.

További információ:
http://www.bkmkik.hu/hu/
koronavirus/kamarai-segitsegnyujtas/4062-mkik-uzleti-tulelocsomag
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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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