
Lakossági Tájékoztató 

A Kormány rendeletével   kijárási korlátozásról határozott   2020.március 28-tól ( szombat) -
2020.április  11-ig ( szombat )  

 Minden állampolgár 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 ételek kiadása és szállítása.  

 A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben 
meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.  

Alapos indok többek között :  a munkavégzés,  a gazdasági, mezőgazdasági és 
erdészetitevékenység,  ,az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,  a házasságkötés 
és a temetés szűk családi körben, a  napi fogyasztási cikket értékesítő és  egyéb (illatszert, a 
drogériai terméket, a háztartásitisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) 
üzletben   történő vásárlás, az állateledelt, takarmányt forgalmazó a mezőgazdasági üzletben 
történő vásárlás,   a piacon, a helyi termelői piacon   történő vásárlás,  gyógyszert, a 
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben  történő vásárlás, az üzemanyag-töltőállomás 
felkeresése, a dohányboltban történő vásárlás   legszükségesebb esetben a személyes 
megjelenést igénylő ügyintézés (  hatósági,banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások 
igénybevétele  ) a hitéleti tevékenység,  a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre 
szoruló személy (például kiskorú személy, idősszemély és beteg személy) részére történő 
segítségnyújtás.  

 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. 

 Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 
óraközötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 év feletti személy  
tartózkodhat. 

 A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonairendészet és a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálatijogviszonyáról szóló 
törvény szerinti bármely szerv bevonásával. A  korlátozó intézkedések be nem tartása esetén 
a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti intézkedéseket és 
kényszerítőeszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával törvényben  
meghatározott módon alkalmazhatja.   

Kérjük a lakosság megértést és türelmét, és a fentiek betartását.  
 
            
         Pelle István  
         polgármester 
 

 


