
KÖZLEMÉNY! 
 

 

 

 

 

A koronavírus-járvány közösségben terjed a leggyorsabban. Ezért komoly, a 

csoportosulásokat korlátozó intézkedések léptek életbe a vendéglátóhelyekre, 

üzletekre, tilos a rendezvények szervezése, a mozik és más kulturális intézmények 

látogatása.  

A részleteket tartalmazó kormányrendelet megjelent a 2020. március 16-i Magyar 

Közlönyben és a mai napon lép életbe. 

1)      Beutazási tilalom a külföldi állampolgároknak (tehát már nem csak az 

Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező külföldieknek). 

2)      A vendéglátóhelyek nyitvatartásának korlátozása. Kizárólag reggel 6 óra és 

délután 3 óra között lehetnek nyitva, ezen időszakon túl csak az ott 

foglalkoztatottak, valamint az ételt elvitelre rendelők tartózkodhatnak ezekben a 

helységekben. 

3)      Az üzletek nyitvatartásának korlátozása. Kizárólag reggel 6 óra és délután 

3 óra között lehetnek nyitva - az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, 

a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító 

üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, 

az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével. 

4)      A kormány arra kéri a 70. életévüket betöltötteket, hogy ne hagyják el 

otthonukat, és ha ezt vállalják, az önkormányzat gondoskodik az ellátásukról. 

5)      Létszámtól függetlenül tilos a zárt és szabadtéri rendezvények, valamint 

gyűlések szervezése. Ez alól csak a vallási közösségek szertartásai, a polgári 

házasságkötések és a temetések jelentenek kivételt. 

6)      Sportrendezvény nézők nélkül, zárt kapuk mögött tartható meg. 

7)      Tilos a látogatása pl. a színházaknak, táncos és zenei rendezvényeknek, 

moziknak, múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési intézményeknek 

stb. Ott kizárólag az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. 



8)      Szabálysértést követ el, aki a fenti (vendéglátóhelyekre, üzletekre, 

rendezvényekre, kulturális eseményekre elrendelt) látogatási tilalmakat 

megszegi, amely akár félmillió forintos pénzbírsággal is sújtható. 

9)      A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi és szankcionálja. 

10)   A kormányhivatalok által kiállított hivatalos okmányokat kizárólag postai 

úton kézbesítik, személyes átvételére nem lesz lehetőség. 

11)   A járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából az innovációért és 

technológiáért felelős miniszter bármely rendelkezésre álló adat megismerésére, 

kezelésére jogosult. Az állami, önkormányzati szervek, valamint a vállalkozások 

és magánszemélyek pedig kötelesek megadni a kért adatokat. 

 

Kérjük a Tisztelt Sajóvámosi Lakosságot, hogy a bolti bevásárlásaikat úgy 

bonyolítsák, hogy egy családból lehetőség szerint egy személy menjen 

vásárolni. 

       

A játszótereken kerülni kell a csoportosulásokat. A gyermekek nem iskolai 

szünidőben vannak odahaza, hanem távoktatásban vesznek részt. Kérjük a 

tisztelt szülőket, beszéljék meg ezt a gyermekükkel a fertőzés veszély 

csökkentése érdekében. 

 

 

Sajóvámos Község Önkormányzata nevében  

Váradi Lajos polgármester 


