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Tisztelt Hajmáskéri Lakosok! 

  

A Kormány döntése alapján 2020.11.11. napjától az alábbi védelmi intézkedések bevezetése 

vált szükségessé. 

1. Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell 

érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesül, aki: 

 egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 

esetén, valamint életvédelmi céllal, 

 munkavégzés céljából, amelyet azonban igazolni szükséges,  

 kutyasétáltatás céljából, a lakóhely, tartózkodási hely, vagy szálláshely 500 

méteres körzetében. 

2. Minden gyülekezés tilos. 

3. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából 

lehet tartózkodni.  

4. Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak 

nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor 

nyithatnak ki.  

5. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket valamint 

a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése 

szerint tarthatóak meg. A kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik 

során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák 

meg. 

Erre tekintettel Hajmáskéren a mai naptól zárva tart a Művelődési Ház, a Közösségi 

ház, valamint a Közérdekű Muzeális Kiállítóhely. 

6. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. 

7. Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett (futás, gyaloglás, 

kerékpározás) viszont közterületen, nyilvános helyen, sportpályán a csapatsportok 

(kosárlabda, foci, kézilabda) gyakorlása tilos. 

8. A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend 

szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató 

határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális 

munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató 

döntése szerint működnek. 

9. Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények 

kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás 

különösen a határontúli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén 

kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető. 

10. Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak. 

11. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. 



12. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott 

személyek vehetnek részt (házasulók, tanúk, házasulók szülei, nagyszülei, testvérei, 

gyermekei). 

13. A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok 

továbbra is érvényesek. (Maszknak minősül az orvosi maszk, amunkavédelmi maszk, 

textil vagy más anyagból készült maszk, melyet oly módon kell viselni, hogy az orrot 

és szájat folyamatosan elfedje.)  

 

A 6. életévét betöltött kiskorú kivételével mindenki köteles  

 tömegközlekedési eszközön, valamint olyan helyiségben, ahol 

tömegközlekedési eszközre várakozik, 

 üzletben történő vásárlás során, 

 bevásárlóközpontok területén, 

 postán, 

 gyógyszertárban,  

 Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban maszkot hordani. 

Kérünk mindenkit a szabályok betartására. 

 

Hajmáskér, 2020. november 11. 

 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

            jegyző 

 

 


