TÁJÉKOZTATÓ
A 2020. november 4-én hatályba lépő veszélyhelyzet szabályairól
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020.
november 4-től ismételten veszélyhelyzetet hirdetetett ki.
Ennek keretében a Kormány döntött a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi
intézkedésekről, melyek közül a legfontosabban az alábbiak:
a./ Kijárási korlátozás:
éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a
szálláshelyén tartózkodni, mely alól kivétel:
- a munkavégzés céljából,
- a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,
- a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre
történő közlekedés céljából,
- az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén,
valamint életvédelmi céllal éjfél és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a
tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő
tartózkodás.
b./ Rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:
Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni,
- amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott,
nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy előadás útján
nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és
- amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.
- Ezen rendezvények szervezése és megtartása is tilos.
c./ Kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a
sportrendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:
- az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény (különösen,
színház, tánc,- zeneművészet, mozielőadás, valamint nem nemzetközi sportrendezvény) csak
az alábbi feltételekkel tartható meg:
+ a kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével –
csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell
hagyni és
+ a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeken nem foglalhatják el,
azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5
méteres távolságot kell biztosítani.
- a kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken
kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól tartani (pl. rendezvények
szünetében, létesítmények területén)

-

-

a rendezvények szervezője, illetve az üzemeltető köteles a védelmi intézkedések
betartásáról gondoskodni és a szabályok megsértőjét a helyszín látogatásából kizárni,
a terület elhagyására felszólítani.
nyilvános könyvtár és közművelődési intézmény látogatható azonban a látogatók
kötelesen egymástól 1,5 méter távolságot tartani és maszkot viselni,
a szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi és szükség esetén 100.000 Ft-tól
1.000.000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki, valamint a helyiséget legalább 1 napra,
legfeljebb 1 év időtartamra bezárathatja.

d./ a várakozási díj megfizetésének szabályai:
- a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló körforgalom elől el nem
zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint
- az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek
várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem
kell fizetni.
Tisztelettel kérünk mindenkit a járványügyi előírások maradéktalan betartására és az orrot
és szájat eltakaró maszk szabályok szerinti viselésére!
Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra!
Kunmadaras, 2020. november 4.
Balogh Marianna
polgármester

