FOLYTATÓDIK A VÉDEKEZÉS
A koronavírus-járvány harmadik hulláma nem csillapodik,
továbbra is emelkedik a megbetegedések és a halálesetek száma.
Ezért a Kormány a koronavírus-járvány miatt bevezetett védelmi
előírások, valamint az ideiglenes szigorító intézkedések
többségének hatályát a 175/2021. (IV.15.) Korm. rendeletével

május 23-ig meghosszabbította.
Ez azt jelenti, hogy az eddigi általános védekezési előírások
nem változnak, április 19. után is a 484/2020. (XI.10.) és
104/2021. (III.5.) Korm. rendeletek hatályos rendelkezései szerint
kell eljárni többek között a maszkviselés, távolságtartás, 22.00–
5.00 óra közötti kijárási tilalom vonatkozásában.
Az
oktatással
és
neveléssel
kapcsolatos
védelmi
intézkedések hatályát illetően az időpontok így alakulnak a
177/2021. (IV.15.) Korm. rendelet szerint:
• Az óvodákban a március 8. napjától elrendelt rendkívüli
szünet megszüntetésre kerül, az óvodák április 19-én
kinyitnak.
• Az általános iskolák 1 – 4. évfolyamain a tantermen kívüli
digitális munkarend megszüntetésre kerül, az általános
iskolák
alsó
tagozatai
április
19-től
rendes
munkarendben működnek.
• Az általános iskolák 5 – 8. évfolyamai (felső tagozat), a
középiskolák, egyéb iskolák, szakképző intézmények május
10-ig
tantermen
kívüli
digitális
munkarendben
működnek.
A részletszabályokat a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, a 104/2021. (III.5.) Korm.
rendelet, a 175/2021. (IV.15.) Korm. rendelet és a 177/2021. (IV.15.) Korm.
rendelet tartalmazza.

Minden pesterzsébetinek köszönjük, hogy türelmükkel és a
szabályok betartásával Önök is hozzájárulnak a járvány
harmadik hullámának leküzdéséhez!

AZ ENYHÍTÉSEK MÁSODIK ÜTEME
A 175/2021. (IV.15.) Korm. rendelet meghatározza az egyes
védekezési szabályok feloldásának második ütemét is. A lenti
enyhítések akkor lépnek hatályba, amikor összesen 3,5 millió
védőoltás már beadásra került. Az alábbi rendelkezések tehát
jelenleg még nem alkalmazhatók. Hatálybalépésük napját – a
hárommillió-ötszázezredik oltás beadása után – annak ismertté
válását követően egyedi határozat fogja rögzíteni, amelyet az
illetékes miniszter a Magyar Közlönyben közzétesz majd.
Az enyhítés második ütemével kapcsolatos intézkedések
közül a legfontosabbak:
✓ A vendéglátó üzletek teraszai és kerthelyiségei a
vendégek számára 5.00 és 21.30 óra között nyitva lesznek.
✓ A vendéglátó üzletek teraszain és kerthelyiségeiben
tartózkodó vendégeknek nem kell majd maszkot viselniük,
a felszolgálóknak azonban kötelező lesz a maszkviselés.
✓ A vendéglátó üzletek zárt terében lévő mellékhelyiséget a
teraszon,
kerthelyiségben
fogyasztó
vendégek
is
használhatják majd, de ekkor nekik is kötelező lesz a
maszkviselés.
✓ A vendéglátó üzleten belül (a zárt térben) a mellékhelyiség
használatán kívül továbbra is csak az elviteles ételre
várakozás és annak elszállítása céljából lehet majd
tartózkodni, a maszkviselés ekkor a vendégek számára is
kötelező.
✓ A vendéglátó üzleten belül (a zárt térben) a megrendelt étel,
ital elfogyasztása tilos.
A részletszabályokat és az előírásokat megszegőkkel szemben alkalmazható
szankciókat a 175/2021. (IV.15.) Korm. rendelet tartalmazza.

