KIJ ÁRÁSI KORLÁTOZÁS
Magyarország Kormánya a 71/2020.(III.) 27. Korm.rendelet alapján

2020. március 28. (szombat) 00 órától 2020. április 10. (péntek) 24.00 óráig
KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST RENDELT EL
A korm. rendelet alapján:
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a
lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter
távolságot tartani.
Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni TILOS. kivételt képez az elvitelre
alkalmas éltelek kiadása és szállítása.
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos
indokkal kerülhet sor.
Alapos indok például:
- munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség, gazdasági, mezőgazdasági tevékenység,
- napközbeni kiscsoportos felügyeletet okán a kiskorú gyermek kísérése,
- egészségügyi ellátás igénybevétele,
- napi fogyasztási cikket értékesítő üzletben történő vásárlás,
- napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb üzletben ((pl. drogéria) vásárlás,
- az állateledel, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
- a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás,
- piacon történő vásárlás,
- gyógyszertárban történő vásárlás,
- az üzemanyagtöltő állomás felkeresése,
- a dohányboltban történő vásárlás,
- a fodrász, manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
- a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
- a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi
biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
- az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása,
- hitéleti tevékenység,
- a házasságkötés és a temetés szűk családi körben.
Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú séta külterületen, vagy a település belterületén –
lehetőség szerint a zöldterületen – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal,
hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
Saját és családja érdekében a 65. életévet betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot, vagy
gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
Élelmiszerüzletben drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 -12.00 közötti időben az ott
foglalkoztatottak kivételével kizárólag a fent említett 65. éven felüli személy tartózkodhat.
E rendelet szerinti korlátozások betartását a rendőrség ellenőrzi! A korlátozó intézkedések be nem tartása
esettén a rendőr a vonatkozó jogszabályok szerint intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhat a
szükségesség és az arányosság követelményének betartásával.
Aki e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedéseket megszegi szabálysértést követ el és pénzbírsággal
sújtható, melynek összege 5.000- 500.0000,-Ft-ig terjed.

