2021. március 28. napjától hatályos
- A Kormány az ideiglenes védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja.
A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első
dózisa beadásának napját követően hatályos
- A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.
- A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre
kerülnek.
- A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem
köteles zárva tartani.
- A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy
helyszínen megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybevétele.
- Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka a 21.30 óra és 5.00 óra közötti időszak.
- 5.00 óra és 21.30 óra közötti időben – az egyéb védelmi intézkedések rendelkezéseire
figyelemmel – megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás.
- 5.00 óra és 21.30 óra között az üzlet – beleértve a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorításáról szóló Korm. rendelet alapján kötelezően zárva tartó üzletet – az alábbiakban
meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat
nyitva.
- A meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem vállaló
a) üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni,
b) üzlet köteles zárva tartani.
- A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása
érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet
alkalmazásában nem minősül üzletnek.
- A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az
ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.
- A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott
foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy
vásárló tartózkodhat.
- Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha
az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók – a
közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan
tartsanak.
- A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására,
és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.
2021. április 19. napjától hatályos
- A köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes
munkarendben működnek.
- Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.

