
 

Tájékoztató 

 

Megjelent a Kormány 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedésekről, amely 

2020. május 4. napján lép hatályba. A kormányrendelet kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a 

lakosságot.  

A rendelet előírja általános védelmi intézkedésként, hogy a más emberekkel történő 

érintkezések számát továbbra is a lehető legalacsonyabb számúra kell korlátozni és 1,5 méter 

védőtávolságot kell tartani lehetőség szerint. 

Üzletben történő vásárlás és a tömegközlekedés (autóbuszon, vonaton történő utazás) 

igénybevétele során mindenki köteles a szájat és orrot eltakaró maszkot, sálat vagy kendőt 

viselni.  

Megnyitásra kerülnek a közterületek és a parkok is (községi park) látogathatóak, de a 

védőtávolság megtartása itt is kötelező.  

A továbbiakban is fennmarad az az intézkedés, hogy a 65. életévüket betöltött személyek az 

élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat a 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják, 

ebben az időszakban rajtuk kívül csak az ott dolgozók tartózkodhatnak az üzletben. 

Minden üzlet nyitva tarthat és látogatható.  

A vendéglátó üzlet (cukrászda, büfé, presszó) teraszán a tartózkodás és az ott fogyasztás 

megengedett. Az üzleten belül továbbra is tilos a tartózkodás, kivétel az elvitelre alkalmas étel 

átvétele.  

A szolgáltatások (fodrász, autószerelő, kozmetika, stb.) szabadon igénybe vehetőek, a 

szolgáltatást biztosító üzletek nyitva tarthatnak.  

A vallási szertartások, esküvő és a temetés megtarthatóak, de biztosítani kell a védőtávolság 

megtartását.  

Az egészségügyi szolgáltatások is újraindulnak az alábbi feltételekkel: 

A háziorvosi ellátásban a rendelésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet 

beteget fogadni. A rendelőbe történő belépéskor hőmérsékletmérés szükséges és a betegek 

között legalább 1,5 méter távolságot kell biztosítani. A telefonos előjegyzéssel óránként 

maximum 4 beteg vizsgálata lehetséges.  

A fogászati ellátásban az előzőekben leírtak betartása szintén kötelező azzal, hogy a 

koronavírus gyanú fertőzöttség fennállása esetén kezelés csak vírusvizsgálat elvégzését követő 

negatív eredmény után végezhető.  

A védőnői ellátásban személyes megjelenésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban 

lehet ügyfelet fogadni. A védőnői szolgálat helyiségébe történő belépéskor hőmérsékletmérés 

szükséges és az ott tartózkodók között legalább 1,5 méter távolságot kell biztosítani.  

Hejőbába, 2020. május 5. 

       Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal 


