TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány a 478/2020.(XI.3.) Korm. számú rendeletével, 2020. november
4. napján 00.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, melynek tartalmát a 479/2020.(XI.3.)Korm.
rendeletével pontosította az alábbiak szerint:
1, Kijárási korlátozás.
Éjfél és reggel 5 óráig mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén
tartózkodni, kivéve
a) munkavégzés céljából,
b) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,
c) a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
d) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal éjfél és
reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen
történő tartózkodás.

2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések.
Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, a) amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból,
illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás
útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és amelyen a részvételhez nem kell megváltott
ülőhellyel rendelkezni. Tilos ilyen rendezvényt szervezni, illetve tartani.
3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre vonatozó
védelmi intézkedések.
A 2. pont szerinti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése
céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –,
a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvényre vonatkozó szabályok betartását a rendezők
biztosítják.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben
meghatározott
a) muzeális intézmény,
b) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény,
c) kép- és hangarchívum,
d) közművelődési intézmény,
e) közösségi színtér, valamint
f) integrált kulturális intézmény látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani

A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet
idején is fennmaradnak.
A veszélyhelyzet időtartama alatt az Orfűi KÖH Cserkúti Kirendeltségén a személyes ügyfélfogadás
szünetel. Az ügyintézés elektronikus formában történik.
A fenti rendelkezések betartását a rendőrség ellenőrzi.
Kérem Önöket, hogy a saját, és mások egészségének megőrzése, és nem utolsó sorban a bírságolás elkerülése
érdekében, szíveskedjenek a szabályokat betartani!
Cserkút, 2020. november 4.
p.h.
dr. Csernyánszky Gábor
aljegyző
sk.

