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Korlátozó intézkedések 2020. november 11-től
A Kormány a COVID-19 járvány további megfékezésére tekintettel az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be 2020. november 11-től:
• kijárási tilalom este 8 óra és hajnal 5 óra között, kivételek: munkába járás és
munkából hazajárás, valamint rendkívüli esetek;
• minden gyülekezés tilos

KIJÁRÁSI TILALOM

• szabadidős létesítményeket (fitness terem, múzeum, színház, állatkert) be kell zárni;
• általános rendezvény tilalom lép életbe;
• családi összejöveteleken, magán rendezvényeken legfeljebb 10 fő vehet részt;
• esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi és a polgári szertartáson a
szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt;

RENDEZVÉNYEK

• temetéseken maximum 50 fő vehet részt
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• az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges, az üzemi étkezdék
nyitva tarthatnak;

NYITVA
TARTÁS/BEZÁRÁS

• az üzletek, a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 óráig
lehetnek nyitva;
• a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat
nem

• a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni;
• szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos

SPORTTAL
KAPCSOLATOS
KORLÁTOZÁS
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• felsőoktatás online formában működhet, kollégiumokat, felsőoktatási
kollégiumokat be kell zárni;

OKTATÁS

• középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe;
• bölcsődék, óvodák, általános iskolák a 14 alattiak számára nyitva maradnak

• a kórházi dolgozókat, iskolai tanárokat, óvodai, bölcsődei dolgozókat hetente célzottan
tesztelni kell

EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZKEDÉSEK
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• a Kamara javaslatára a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban, november
8-ig történő foglalás 80%-át az állam megtéríti, ha a munkavállalókat nem
bocsátják el és megkapják fizetésüket;

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

• éttermeknek, szabadidős helyiségeknek a dolgozóik után erre a 30 napra
nem kell járadékot fizetni, az állam a munkavállalók bérének felét megtéríti,
ha a munkavállalókat nem bocsátják el és megkapják fizetésüket

AZ INTÉZKEDÉSEK HATÁLYA
• A Kormány az intézkedéseket 30 napra vezeti be.
• Az intézkedések kedd éjféltől lépnek hatályba.
A fenti intézkedések a miniszterelnök bejelentésén alapulnak, a kapcsolódó jogszabályok ezidáig még nem kerültek
elfogadásra.
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