
Operatív törzs tájékoztatójának összefoglalója: 
  

Kijárási KORLÁTOZÁSRÓL szóló rendelet részletei:  

A rendelet március 28.-án lép hatályba és április 11.-én veszti hatályát.  

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést– a közös háztartásban élők kivételéve– a 

lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 

távolságot tartani. Az előző mondat vonatkozik a tömegközlekedésre és a vendéglátó egységekre is.  

A lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására ,az e rendeletben meghatározott alapos 

indokkal kerülhet sor (részletek a Magyar Közlöny 2020. évi 56. számában). 

65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot, gyógyszertárat 9:00 és 12:00 

közötti időben látogathatja.  

Magyar közlöny elérhető alábbi linkről: https://magyarkozlony.hu (pdf-ből direkt megnyitható, képről 

a böngészőbe történő bepötyögés után).  

Egészségügy: 

300 főre emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában újabb haláleset nem történt. 

Ezidáig 34 fő gyógyultan hagyhatta el az egészségügyi intézményeket.  

Külföldiek Magyarországra történő beutazása továbbra is tilos.  

Külföldről hazatérő magyaroknak kötelező magukat egészségügyi vizsgálatnak alávetniük. 

Az intézkedések betartását továbbra is a rendvédelmi erők felügyelik.   

Az idősek mindenképpen vegyék igénybe a családtagok és az önkormányzatok segítségét az 

élelmiszer és gyógyszerellátás biztosításával kapcsolatban.  

Az alapvető szükségleteink mindenképpen kielégítésre kerülnek (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, 

drogériák nyitvatartása biztosított).  

Közlekedés-  Biztonságpolitika:  

A kijárási korlátozással kapcsolatos rendelet megjelent a Magyar Közlönyben.  

A rendelet érvényessége: 2020.03.28. (0:00-tól)- 2020.04.11. (24:00-ig). 

A különleges jogrend megszűnése ellenére is a hatóságok végrehajtják a járványhelyzet miatt indokolt 

eljárásokat/intézkedéseket.  

  

Helyi információk/intézkedések: 
 Bakonynána Község Önkormányzatának információi alapján NINCS koronavírusos megbetegedés a 

településen.  

A hatóságok beszámolója alapján EGY FŐ bakonynánai lakos kötelező, hatóságilag elrendelt 

karanténban van otthonában.  A karantén oka nem megbetegedés, hanem fertőzöttnek 

nyilvánított területről történő hazatérés.  Az érintett jól van és tüneteket nem produkál.  

Folyamatosan készülnek a házi gyártású maszkok a településünkön, amelyek kiszállítása elkezdődött.  

A hét legfontosabb történéseit összefoglaló hírlevelet minden háztartásba eljuttatjuk nyomtatott 

formában pénteket (2020.03.27) követően.   

Fontos, hogy amennyiben az idősek azt az önkormányzatnak jelzik (elérhetőségek lsd. első oldal), a 

gyógyszer és élelmiszer beszerzéseket az önkormányzat lebonyolítja.  

https://magyarkozlony.hu/

