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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
7112020. (III. 27.) Korm. rendelet
a kijárási korlátozásról

Magyarország területén kijárási korlátozás Lép életbe, amely korlátozás 2020. március 28-tál
(szombat) 2020. április ii-ig (szombat) érvényes.
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, amelyet a tömegközlekedés igénybevétele során is alkalmazni kell.
A lakóhelyet csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. Az
alapvető szükségletek ellátása során alapos indok lehet:
napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,
egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés,
házasságkötés és temetés szűk családi körben,
élelmiszerüzletben történő vásárlás,
drogériában történő vásárlás,
állateledelt takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás (+ műtrágyavásárlás, vágóhíd)
a piacon történő vásárlás,
a gyógyszertárban, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
a dohányboltban történő vásárlás,
a fodrász, a mani kűrös szolgáltatások igénybevétele,
a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések
javításával kapcsolatos 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, az állatorvosi rendelő és az állatkórház
látogatása,
a szülői jogok és kötelezettségek teljesítése,
a hitéleti tevékenység,
kiskorú, idős vagy beteg személy részére történő segítségnyújtás.
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Fontos változás, hogy ezen időszak alatt saját És családja érdekében a 65. életévét betöltött
személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra
közötti időben látogathatja. Ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem látogathatják!
-

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet
és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
Szabálysértést követ cl és 5.000 és 500.000 Ft közötti pénzbírsággal sújtható, aki a rendeletben
meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
Vigyázzunk egymásra!

Paks, 2020. március 27.
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