Szakoly Község Önkormányzat
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E-mail: szakoly@szakoly.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a késő esti órákban kihirdetésre került a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 3.) Korm.rendelet.
A Korm.rendelettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó újabb védelmi intézkedésekről
bevezetéséről döntött a Kormány, melyek 2020. november 11. (szerda) napjától lépnek hatályba.
1.) Maszkviselési szabályok
A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni
- tömegközlekedési eszközön,
- olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
- üzletben történő vásárlás és üzletben történő munkavégzés során,
- bevásárlóközpontok területén (kivétel: irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek, üzemi
helyiségek),
- közlevéltár és nyilvános levéltár külső személyek által látogatható területén,
- ügyfélfogadás alatt (közigazgatási szerv, posta, ügyintézés céljára nyitva álló helyiségben)
- egészségügyi intézmény területén
- szociális intézményben
- a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a kijelölt közterületen, nyilvános
helyen történő maszkviselési szabályok településenként eltérőek lehetnek, így azokról előre
tájékozódni szükséges
A maszkot úgy kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje!
2.) Kijárási tilalom, közterületi magatartási szabályok
Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy
szálláshelyén tartózkodni. (Kivétel: munkavégzés, munkavégzés helyére, vagy onnan történő
hazautazás, versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen való részvétel, egészségkárosodással,
életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet.)
Kutyasétáltatás este 8 óra és reggel 5 óra között is megengedett, viszont a lakóhely, tartózkodási hely
vagy szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.
Tilos a közterületen, illetve nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.
A közterületen, nyilvános helyen, illetve szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős
sporttevékenység (pl.: futás, gyaloglás) megengedett. Tilos a csapatsportok (pl.: foci, kézilabda)
gyakorlása! Ez a tilalom nem vonatkozik a versenyszerűen sportolók számára tartott edzésre és
sportrendezvényre.
3.) Rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
Tilos rendezvényt (pl.: kulturális esemény, sportesemény, magánrendezvény, karácsonyi vásár),
valamint gyűlést szervezni, tartani, valamint azok helyszínen tartózkodni.
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Kivétel:
- Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. Sportrendezvényen
nézőként tartózkodni tilos.
- Családi esemény, magánrendezvény csak abban az esetben tartható, ha azon az egyidőben
jelenlévők száma nem haladja meg a 10 főt.
- Temetésen a jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.
- Házasságkötésnél kizárólag az anyakönyvvezető, szertartásvezető, házasulók, tanúk,
házasulók szülei, nagyszülei, testvérei, gyermekei lehetnek jelen.
4.) Vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések
Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
Kivétel: az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamra
megengedett a vendéglátó üzletben történő tartózkodás.
5.) Üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések
Este 7 óra és reggel 5 óra között az üzlet, a lottózó, valamint a nemzeti dohánybolt köteles zárva
tartani. Este 7 óra és reggel 5 óra között az üzletben, a lottózóban, valamint a nemzeti dohányboltban
tartózkodni tilos, kivéve az ott foglalkoztatottak.
A gyógyszertár és az üzemanyag-töltőállomás este 7 óra és reggel 5 óra között is nyitva tarthat.
6.) Szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések
Szálláshelyen tartózkodni tilos. Kivétel: üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkezők.
7.) Szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések
Tilos az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményt, mozit, edzőfitnesztermet, uszodát, közfürdőt, jégpályát, állatkertet, vadasparkot, kalandparkot, vidámparkot,
játszóházat, muzeális intézményeket, nyilvános könyvtárat, közművelődési intézményt, kulturális
intézményt látogatni és ott tartózkodni.
8.) Felsőoktatás
A felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható. A kollégiumok és
diákotthonok látogatásának rendjéről az intézmény rektora dönt.
9.) Nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
A középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben történik az oktatás.
A bölcsődék, óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tarthatnak.
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Köznevelési intézménybe (óvodába, iskolába) történő érkezéskor mindenki köteles magát a
testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
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.
Köznevelési intézmény területére az ott foglalkoztatott személyeken, gyermekeken és
tanulókon, gyermeket és tanulót kísérő nagykorú személyen, karbantartási és javítási munkát
végző személyen, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn kívül más
személy nem léphet be!
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!
Tisztelettel kérem Önöket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a védelmi intézkedések
betartására, a védőtávolság megtartására és a maszk használatára! Kérem, hogy vegyék
komolyan az előírt szabályok, intézkedések betartását.
Szakoly, 2020. november 10.
Bacskai Erzsébet sk.
polgármester

