cák község
polgármestere

TÁJÉKOZTATÁS
2020. március 27-én a Magyar Közlönyben megjelent a kijárási korlátozásról szóló
Kormányrendelet, amelynek teljes szövege elérhető a www.koronavirus.gov.hu
weboldalon.
Fentiekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a T. Lakosságot:
- A szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, a másik
embertől legalább 1,5 m távolságot kell tartani, tömegközlekedési eszközökön
is.
-

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatott kivételével – tartózkodni tilos.

-

Lakóhelyet, tartózkodási helyet, magánlakást elhagyni csak alapos indokkal
lehet

Alapos indok:
1. Munkavégzés: Ha a munkavégzés munkaviszonyban történik, akkor a
lakcímkártya és a munkaszerződés, vagy kinevezési okmány együttes
felmutatásával igazolható, hogy a munkavégzés miatt hagyta el az otthonát az
igazoltatott személy. Ha munkahelyen kívül történik a munkavégzés, akkor a
munkáltató igazolása szükséges, amelyben igazolja, hogy a munkavégzés miatt
van az otthonán kívül.
2. Hivatásbeli kötelezettség: A munkaszerződés, kinevezési okmány, polgári jogi
szerződés önmagában igazolja a munkavégzést (tűzoltó, postás, mentős, stb.)
3. Gazdasági tevékenység: Polgári jogi szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása
esetén a tevékenység végzésére jogosító engedély, okirat és a megrendelés,
szerződés együttes felmutatása elegendő igazolás.
4. Mezőgazdasági- és erdészeti tevékenység: A személyi okmányokon kívül a
mezőgazdasági-, erdészeti ingatlan tulajdoni lapjának másolata, a más érdekében
végzett tevékenység esetén annak okirattal történő igazolása.
A 3., 4. pontokban végzett tevékenység végzéséhez szükséges anyag- és
eszközbeszerzésre is vonatkoznak a szabályok.
5. Kiskorú gyermek kísérése: További követelmény, hogy napközbeni kiscsoportos
felügyelet okán végezhető.

9725 Cák, Petőfi u. 30. • Tel.: +36-30/474-5917
E-mail: onkormanyzat.cak@gmail.com • Web: www.cak.hu

6. Egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele: Beutaló, magánszolgátatás
esetén a bejelentkezés, e-mail váltás, illetve bármi, ami igazolja, hogy a szolgáltatás
igénybevétele miatt tartózkodik otthonán kívül valaki.
7. Egyéni szabadidős sporttevékenység: Séta is.
8. Élelmiszerüzletekben történő vásárlás
9. Drogériákban történő vásárlás: illatszert, háztartási tisztítószert, vegyiárut,
higiénia papírterméket árusító üzletekben.
10. Állateledel vásárlás
11. Mezőgazdasági üzletben történő vásárlás
12. Piacon történő vásárlás
13. Gyógyszertárban történő vásárlás
14. Tankolás
15. Dohányboltban történő vásárlás
16. Fodrász, manikűrös szolgáltatás igénybevétele
17. Szállítás, tisztítás, higiéniai szolgáltatás igénybevétele
18. Gépjármű-, kerékpár-, kisgép szerviz szolgáltatás igénybevétele
19. Hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatás igénybevétele
20. Hatósági-, banki-, postai-, biztosítási ügyintézés
21. Állatok ellátása
22. Szülői jogok és kötelezettségek: Szülő és gyermek személyi okmányai, illetve
azok másolata, valamint hatósági döntések másolata
23. Hitéleti tevékenység
24. Magáról gondoskodni nem tudó, segítségre szoruló személy ellátása: Ha van
rokoni kapcsolat, akkor a személyi okmányok, vagy azok másolatai. Ha nincs
rokoni kapcsolat, akkor az ellátást jogilag alátámasztó dokumentumok. Sürgős
esetekben ezekre sincs szükség (élet-, vagy vagyon védelmében)
Élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 09.00 – 12.00 óra
között csak 65. év feletti személyek tartózkodhatnak a dolgozókon kívül. Mindenki
más az ezen kívüli időszakban veheti igénybe a nyújtott szolgáltatást.
A korlátozások betartását a Rendőrség vagy más Rendvédelmi Szerv ellenőrizheti. A
korlátozások be nem tartása miatt az ellenőrzést végző szerv 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig
terjedő bírságot szabhat ki.
A rendelet 2020. március 28-án lép hatályba és 2020. április 11-én hatályát veszti.
Cák, 2020. március 27.
Tóth Szabolcs sk.
polgármester
9725 Cák, Petőfi u. 30. • Tel.: +36-30/474-5917
E-mail: onkormanyzat.cak@gmail.com • Web: www.cak.hu

