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A rendelet főbb intézkedései 1. 
Az új típusú koronavírus sajnálatos terjedése miatt a Kormány a 71/2020 (III.26) Kormányrendelete alapján 2020. március 28. és 2020.

április 11. napja között kijárási korlátozást vezet be a járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében.

Alapos indok

• munkavégzés

• egészségügyi ellátás

• ügyintézés (csak a legszükségesebb esetekben)

• kiskorú gyermek kísérése

• szülői jogok és kötelezettségek

• házasságkötés és temetés szűk körben

• állatok ellátása

• szabadidős sporttevékenység

• hitéleti tevékenység

• segítségnyújtás

• vásárlás: csak élelmiszerüzletben, drogériában, állateledelt,

takarmányt forgalmazó üzletben, mezőgazdasági üzletben,

piacon, gyógyszertárban, dohányboltban

• meghatározott szolgáltatások igénybevétele: benzinkút,

fodrász, manikűrös, szállítási, tisztítási és higiéniai

szolgáltatások, javítással kapcsolatos szolgáltatások,

hulladékgazdálkodás)

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak alapos indokkal kerülhet sor.
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A Kormány által bevezetett, mindennapjainkat érintő főbb intézkedések

Szabadidős 

tevékenység

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint

a települések belterületén egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható.

65. életévüket 

betöltött 

személyek 

A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és

12.00 óra közötti időben látogathatja.

A 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévüket

betöltött személyek tartózkodhatnak.

A vendéglátó üzletekben tilos a tartózkodás, az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása

kivételével.
Vendéglátó üzletek 

működése
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