
A korlátozások enyhítéséről 

Május 4-től a kormány számos változást vezetett be. Budapest és Pest megye 

kivételével az egész ország területén megszűnik a kijárási korlátozás. Ettől függetlenül 

az általános védelmi intézkedéseket be kell tartani.  

Hangsúlyozom, hogy a kijárási korlátozás megszüntetése nem jelenti egyben a 
teljes szabadságot, a koronavírus miatti veszélyhelyzet még fennáll.  A 
távolságtartás és a maszkviselés új szabályait be kell tartani, a járvány terjedését 
minden eszközzel gátolni kell. Az országos tisztifőorvos továbbra is azt 
javasolja, hogy aki teheti, maradjon otthon. Én is ezt javaslom, és különösen 
kérem, hogy a járványügyi gócpontnak számító Budapestet és Pest megyét 
lehetőség szerint mindenki kerülje. 

Ezután is 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 védőtávolságot tartani. 

Tehát az enyhítés ellenére sem szabad társasági összejöveteleket tartani, bárhol 

gyülekezni, csoportosulni. 

Mindenki köteles üzletben vásárlás és tömegközlekedési eszközökön utazás 

során a száját és az orrát eltakaró eszközt (maszkot, sálat, kendőt) viselni.  

Közterületen tartózkodni, parkokat látogatni szabad, de a 1,5 méteres védőtávolságot 

meg kell tartani.  

A 65. éven felüliek az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, 

gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9 óra és 12 óra közötti időben 

látogathatják. Ebben az idősávban ezeket az üzleteket 65 éven aluliak továbbra sem 

látogathatják.  

A helyi piacon az országosan érvényes szabályok szerint reggel 9 óráig a 65 évnél 
fiatalabb, 9 óra és 12 óra között a 65 évnél idősebb vásárlók tartózkodhatnak. Az 
eladókra az életkori korlátozás nem vonatkozik. Továbbra is arra kérem a 65 éven 
felülieket, hogy csak végszükség esetén vásároljanak akár üzletben, akár a piacon. 
Saját érdekükben maradjanak továbbra is otthon és a szükséges bevásárlás 
elvégzésére kérjék családtagjaikat, szomszédaikat vagy az önkormányzat 
munkatársait. Ha mégis kimozdulnak otthonról, a piacon is tartsák egymástól a 
kötelező 1,5 méteres védőtávolságot és viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot 
vagy kendőt. Az önkormányzat korlátozott számban tud még biztosítani mosható 
textilmaszkot. Aki ezt igényli, jelezze a +36 30 580-4232 és +36 30 824-6248 

telefonszámok valamelyikén és munkatársaim házhoz viszik a maszkot. 

Május 4-től valamennyi üzlet a megszokott rendben nyitva tarthat és azokban 
vásárolhatunk, de az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyászati 
segédeszköz üzletben az idősek délelőtti idősávját be kell tartani. A vendéglátó üzlet 
– étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó, söröző – kerthelyiségében vagy teraszán 
lehet tartózkodni, helyben fogyasztani.  A vendéglátó üzlet belső terében azonban a 
vendég csak addig tartózkodhat, amíg az elvitelre alkalmas ételt átveszi. 

Korlátozás nélkül látogathatók a strandok, a szabadtéri fürdők, a szabadtéri 
múzeumok és az állatkertek. 



A szolgáltatások (például fodrász, kozmetikus, masszőr, sószoba, gumiszervíz, 
autómosó, kerékpárjavító, stb.) szabadon igénybevehetők, a szolgáltatás biztosítása 
céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.  

A védőtávolság megtartásához szükséges feltételeket minden esetben a helyiség 
üzemeltetőjének kell biztosítania. A vendéglátó üzletben a 1,5 méteres 
védőtávolságnak az asztaltársaságok között kell meglennie. A vendéglátó üzlet 
üzemeltetőjének 2020. szeptember 1. napjáig nem kell közterülethasználati díjat 
fizetnie a közterületen működő terasza után.  

A vallási közösség szertartása, a polgári házasságkötés és a temetés megtartható, de 
ezek során is biztosítani kell a védőtávolság megtartását., kivéve a házasuló felek 
között. István atya tájékoztatása szerint Zsombón május 9-én, szombaton estétől újra 
lehet nyilvános, a nép részvételével bemutatott szentmiséket tartani. István atya arra 
kéri a testvéreket, hogy ideiglenesen a 60 év alattiak lehetőleg a szombat este 6 órás 
szentmisére menjenek, a 60 év felettiek pedig a szokásos, vasárnap 11 órás 
szentmisén vegyenek részt. Már a szombati misén is a vasárnapi szentírási részeket 
veszik, vasárnapinak számít.  

A felsőoktatási intézményeket a rektor döntése szerinti rendben látogathatják a 
hallgatók, de a kollégiumok továbbra is zárva maradnak.   

Fontos tudni, hogy ezek a szabályok nem ajánlások, hanem mindenkire nézve 
kötelezőek. Szabálysértést követ el az, aki ezeket a védelmi intézkedéseket vagy 
a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó 
szabályokat megszegi. A szabálysértés megállapítása esetén a rendőrség 
pénzbírságot szabhat ki. 

Magyarország egész területén meg lehet tartani a sportrendezvényeket nézők nélkül, 
zárt körülmények között. A sportegyesületek által szervezett, valamint az amatőr sport, 

a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.  

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete továbbra is hatályban marad. Ebből az 
következik, hogy rendezvény helyszínén tartózkodni a résztvevők számától és a 
rendezvény helyszínétől függetlenül változatlanul tilos. Gyűlés helyszínén tartózkodni 
tilos. Színház, hangverseny, mozi, múzeum, könyvtár, közgyűjtemény, közművelődési 

intézmény, közösségi színtér látogatása tilos.  

Az egészségügyi alapellátás (felnőtt- és gyermek háziorvosi, fogorvosi és védőnői 
ellátás) és szakellátás is fokozatosan újraindul. Ennek részleteiről háziorvosaink 

tájékoztatják Önöket.  

Májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a júniusi helyzetről később 

dönt a kormány. 

A Zsombói Bóbita Bölcsőde és a Nefelejcs Katolikus Óvoda továbbra is rendkívüli 
szünetet tart, de 5 fős csoportokban ügyeletet biztosít azoknak a gyerekeknek, akiknek 
szülei munkavégzésük miatt nem tudják másképp megoldani a gyermekfelügyeletet. 
Az ügyelet iránti igényt a szülőknek ezentúl is az intézményvezető felé kell jelezniük 

telefonon vagy elektronikus levélben. 

A Polgármesteri Hivatal is a veszélyhelyzet kezdete óta kialakított rendben működik, 
azaz telefonhívást, elektronikus levelet, papír alapú kérelmet (az épület oldalán lévő 
postaládába bedobva) fogad, de személyes ügyfélfogadást nem tart. 



Kérem, vigyázzanak magukra és egymásra, mert a járványveszély még nem múlt el. 

Jó egészséget kívánok mindannyiuknak! 

 
Gyuris Zsolt 
polgármester 

          

 


