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TÁJÉKOZTATÁS  
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelettel elrendelt védelmi 

intézkedésekről. 

 

I. SZÁJ ÉS ORR KÖTELEZŐ ELTAKARÁSA 

 

A 6 éven felüli személyeknek kötelező maszkot viselni az alábbi helyeken: 

 

1. tömegközlekedési eszközön, 

2. olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, 

3. üzletben történő vásárlás és üzletben történő munkavégzés során (kivétel: vendéglátó 

üzlet vendégei), 

4. bevásárlóközpontok területén (kivétel: vendéglátó üzlet vendégei, irodák, sportolás 

céljára szolgáló helyiségek, üzemi helyiségek), 

5. mozi területén (kivétel: irodák, üzemi helyiségek), 

6. muzeális intézmények, nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények, 

közművelődési intézmények területén, 

7. közlevéltár és nyilvános levéltár külső személyek által látogatható területén, 

8. ügyfélfogadás alatt (közigazgatási szerv, posta, ügyintézés céljára nyitva álló 

helyiségben) 

9. egészségügyi intézmény területén  

10.  szociális intézményben 

 

A maszkot úgy kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje! 

 

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön, vagy az adott 

helyiségben tartózkodók a maszkot szabályosan viseljék. Aki a maszkot az üzemeltető 

felszólítására sem viseli, vagy nem szabályosan viseli, azt a személyt az üzemeltető köteles a 

látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy a személy a helyiséget, illetve a területet 

elhagyja. 

 

A maszk viselésére vonatkozó rendelkezések 2020. szeptember 21. napján lépnek hatályba. 

 

 

II. KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

1. Köznevelési intézménybe (óvodába, iskolába) történő érkezéskor mindenki köteles 

magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 

2. Köznevelési intézménybe (óvodába, iskolába) történő belépés során azt a gyermeket, 

illetve kiskorút, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos 

tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell 

különíteni és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell. 

3. Köznevelési intézmény területére az ott foglalkoztatott személyeken, gyermekeken 

és tanulókon, gyermeket és tanulót kísérő nagykorú személyen, karbantartási és 
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javítási munkát végző személyen, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése 

céljából érkezőn kívül más személy nem léphet be!  

4. A gyermeket vagy tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő 

nagykorú személy az intézmény területére csak a testhőmérséklet-mérési pontig léphet 

be. Ebben az esetben a kísérő nagykorú köteles maszkot viselni oly módon, hogy az az 

orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 

 

Köznevelési intézménybe (óvodába, iskolába) a fent meghatározott személyek is csak akkor 

léphetnek be, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket! 

 

A köznevelési intézményekkel kapcsolatos rendelkezések 2020. október 01. napján lépnek 

hatályba. 

 

 

III. ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRA ÉS A VENDÉGLÁTÓ 

ÜZLETEK NYITVATARTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Zenés, táncos rendezvény csak akkor tartható meg a rendezvény helyszínén a 

jelenlévők száma, az ott foglalkoztatott személyekkel együtt nem haladja meg az 500 

főt. Ez rendelkezés vonatkozik a zárt helyen és nem zárt helyen tartott, nyilvános vagy 

nem nyilvános rendezvényekre egyaránt. 

2. A rendezvény helyszínén 23:00 óra után 06:00 óráig tartózkodni tilos. Ez nem 

vonatkozik az ott foglalkoztatott személyekre. 

3. Vendéglátó üzletben 23:00 óra után 06:00 óráig - az ott foglalkoztatott személyek 

kivételével - tilos tartózkodni. 

 

A rendezvényekre és a vendéglátó üzletek nyitvatartására vonatkozó rendelkezések 2020. 

szeptember 21. napján lépnek hatályba. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy koronavírus fertőzés veszélye nem múlt el, így továbbra is fontos, 

hogy vigyázzunk magunkra és egymásra egyaránt, továbbá kérjük mindenkitől, hogy a 

védelmi intézkedéseket tartsák be. 

 

Szakoly, 2020. szeptember 21. 

  

  

 

     Bacskai Erzsébet sk. Dr. Obsitos Erzsébet sk. 

          polgármester jegyző 
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