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 484/2020.(XI.10.)Korm.
rendeletével pontosította az alábbiak szerint:
Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A
kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.
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Minden gyülekezés tilos.
Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz
szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti, és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az
üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási
tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók
és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom
szabályai mellett.
A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat.
A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.
A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen
sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat,
múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.
A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a
speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9.
osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése
szerint működnek.
Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak,
ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a
hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.
Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel
tartható meg.
Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek
részt.
A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal,
hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a
polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése
továbbra sem kötelező.

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 11.
p.h.
dr. Csernyánszky Gábor
aljegyző
sk.

