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
a 104/2021.(III.5.) és 111/2021.(III.6.) kormányrendeletekkel pontosította az alábbiak
szerint:
•

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) reggel 5 óra és este 8 óra
között (a továbbiakban: kijárási tilalmon kívüli idő) az e rendeletben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra,
b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti
nagykereskedelmi tevékenységre.

A maszkviselés szabályai.
•

•

•

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális
érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi
körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot
tartani.
A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel
– mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más
anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy
az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
A 2. pont alól kivételt képez
o a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint
o b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus
spektrumzavarral élő személy

A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok
•

Este 8 óra és reggel 5 óra között - e rendeletben meghatározott kivétellel - mindenki
köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni, kivéve:
a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén,
valamint életvédelmi céllal,
b) munkavégzés céljából,
c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről
a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre,
illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

•
•

•
•

este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a
szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.
A fenti esetekben történő közterületen tartózkodást okirattal szükséges igazolni.
(pl. munkáltatói igazolás)
Kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a
tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal,
hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500
méteres körzete nem hagyható el.
Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.
A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni
szabadidős sporttevékenység - különösen futás, gyaloglás, kerékpározás - gyakorlása
megengedett.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedések.
Az alábbi szolgáltatások a biztonsági intézkedések betartásával igénybe vehetők:
1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás
(pénzügyi szolgáltatások),
2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
4. a szociális szolgáltatás,
5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
6. a totózó és lottózó szolgáltatás,
7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás,
a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
9. a temetkezési szolgáltatás,
10. az állategészségügyi szolgáltatás,
11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
13. a közétkeztetési szolgáltatás,
14. az állattenyésztési szolgáltatás,
15. az ügyvédi szolgáltatás,
16. a biztonsági szolgáltatás,
17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
19. a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.
A rendezvényekkel kapcsolatos intézkedések
• Rendezvény helyszínén, a rendezvény helyszínétől függetlenül, tilos tartózkodni.
Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.
Ezen alcím alkalmazásában a vallási közösségek szertartása - a házasságkötés, valamint
a temetés kivételével - nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási
közösség dönt.
• A családi esemény vagy a magánrendezvény - a házasságkötés és a temetés kivételével
- abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja
meg a tíz főt.
• A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.
• A házasságkötésnél kizárólag

a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
b) a házasulók,
c) a házasulók tanúi,
d) a házasulók szülei, nagyszülei,
e) a házasulók testvérei és
f) a házasulók gyermekei
lehetnek jelen.
Az üzletekre, vendéglátó üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre
vonatkozó intézkedések.
A kijárási tilalmon kívüli időben az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett
a tartózkodás és a vásárlás
a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai
terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és
erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket
árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és
eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és
háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
f) a kertészeti árudában, a faiskolában,
g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően
bezárt üzletek kivételével,
h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket
forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
i) az üzemanyagtöltő állomáson,
j) a nemzeti dohányboltban és
k) az újságosnál. (3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.
l) A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt
árusító üzlet (a továbbiakban: virágüzlet) az R.-ben meghatározott időben és
feltételekkel nyitva tarthat. A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett
a tartózkodás és a vásárlás.
Az e rendeletben meghatározott kivétellel tilos
a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek,
függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet,
cirkusz), valamint, uszoda, jégpálya, állatkert, kalandpark, mozi, edzőterem látogatása
és e helyszíneken - az ott foglalkoztatottak kivételével - a tartózkodás.
Oktatási, nevelési intézményekre vonatkozó szabályok.
•

Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló
104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet,
illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend
időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető
gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

•
•

A szülő, törvényes képviselő 1. pont szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja
az intézmény vezetőjének.
A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik
hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános
iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést,
újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány
az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet
csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel
– vegyék igénybe.

Sport-, és szabadidős tevékenységre vonatkozó szabályok
•

•
•

A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen,
valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy
ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5
méter távolságot kell tartani.
Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők
nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint látogathatóak.

A 2021. március 8 – március 22. közti időtartamban az Orfűi KÖH Cserkúti Kirendeltsége
zárva tart. Az ügyintézés elektronikus formában történik. Személyes ügyintézésre csak
rendkívüli (haláleset, gyermek születés anyakönyvezése) esetben van lehetőség Az
elérhetőségek Cserkút Község Honlapján megtalálhatók.
A tájékoztatás nem teljes, kérem, hogy az adott helyzetre vonatkozóan tájékozódjanak! A
hivatal dolgozói, a szabályok betartásával, állnak rendelkezésükre.
Cserkút, 2021. március 8.
p.h.
dr. Csernyánszky Gábor
aljegyző
sk.

