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KÖZLEMÉNY
kijárási korlátozásról és a kereskedelmi egységek igénybevételéről
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 28-a szombattól
kezdődően az alábbi intézkedéseket vezette be:
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Mindenki köteles más emberekkel az érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni,
és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, amelyet a
tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
Vendéglátó üzletben tartózkodni tilos. Kivételt képeznek az ott dolgozók, illetve
engedélyezett az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
A lakóhely (magánlakás) elhagyására kizárólag az alábbi, alapos indokkal kerülhet sor:
• a munkavégzés, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagok vásárlása;
• az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele;
• az egyéni szabadidős sporttevékenység, amely kizárólag egyedül, vagy ugyanazon
háztartásban élőkkel folytatható;
• a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, valamint a hitéleti tevékenység
gyakorlása;
• a napi fogyasztási cikket értékesítő üzletben (elsősorban élelmiszer és gyógyszertár,
továbbá drogériai terméket, állateledelt és takarmányt, dohányterméket forgalmazó üzlet
és üzemanyag-töltőállomás) történő vásárlás;
• a fodrász, manikűrös, egyéb higiéniás szolgáltatások igénybevétele;
• a gépjármű- és kerékpárszerviz 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 látogatása;
• a szülői jogok és kötelezettségek ellátása, továbbá a magáról gondoskodni nem tudó
személy részére történő segítségnyújtás.
Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát,
vagy gyógyszertárat kizárólag 9:00 és 12:00 óra közötti időben látogathatja, ezen idő alatt
más személy ott nem tartózkodhat.
Az előírások érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a feladata és felelőssége.
A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, egyéb rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek bevonásával.
Fenti intézkedések megsértése szabálysértésnek minősül, és elkövetője ötezer forinttól
ötszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Kérem és várom szíves együttműködésüket! Kérdés esetén a 20/259-6737 telefonszámon vagy
a jegyzo@gonyu.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.
Gönyű, 2020. március 28.
dr. Szigethy Balázs sk.
jegyző

