LA K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó

TISZTELT LAKOSOK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány 264/2021. (V.21.) számú rendelete – tekintettel
a 4/2021. (V.22.) BM határozatban foglaltakkal- a covid járvány elleni védelmi intézkedések
további feloldását tartalmazza.
Ezért a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatalban és a Pogányi Kirendeltségen a személyes
ügyfélfogadás rendje visszaállt az eredeti állapotra, de a maszk viselése az ügyintézés során
továbbra is kötelező.
A védelmi intézkedések feloldásának legfontosabb általános szabályai:
- a kijárási tilalom megszűnt;
- az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt
kötelező zárási időpontja megszűnt, viszont az üzletek négyzetméteralapú korlátozása
megmaradt;
- közterületen eltörlésre került a maszkviselési kötelezettség, a 10.000 fő feletti településeken
sem szabályozhatják külön a polgármesterek a közterületi maszkhasználatot;
- de minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem
védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő
vásárláskor is kötelező a maszk használata;
- közterületen megszűnt a 1,5 méteres távolságtartási szabály, de a bevásárlóközpontokban
marad a távolságtartás;
- szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;
- 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például
étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal;
A rendezvényekre vonatkozó szabályok:
- magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható,
lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;
- szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda,
vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők
elkülönítéséről;
- egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

- egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés
is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri
rendezvényen;
- a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható.
Kérem továbbra is vigyázzunk egymásra!
Szalánta, 2021. május 25.
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