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0 óra és reggel 5 óra közötti időszakra változott a  kijárási tilalom. A kijárási tilalom 
alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet a munkáltatónak igazolni 
szükséges a koronavirus.gov.hu oldalról letölthető formanyomtatványon.
Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 11 óráig 
maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával  legkorábban reggel 5 órakor 
nyithatnak ki.
A tíz négyzetméteres vagy kisebb üzletben az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben 
egy vásárló tartózkodhat, az ennél nagyobb vásárlótérrel rendelkező üzletben tíz 
négyzetméterenként plusz egy ember lehet jelen. 
Védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak 
látogathatják a szabadidős létesítményeket (például az állatkertek, múzeumok, 
színházak, mozik, vadasparkok, könyvtárak), a sportrendezvényeket és kulturális 
eseményeket. 
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A sportlétesítményeket, edző- és fitnesztermeket, uszodákat látogathatják a 
koronavírus ellen védett személyek.
Sportrendezvények, és kulturális események 11 óráig látogathatók a koronavírus ellen 
védett személyeknek.
Zenés, táncos rendezvény nem minősül kulturális eseménynek, megtartása nem 
engedélyezett.
A vendéglátó üzletek este 11 óráig lehetnek nyitva. Az üzletek belső tere a 
koronavírus ellen védett személyeknek és a velük együtt lévő kiskorúak számára 
nyitott lesz. A belső térben a védett személyeknek és a kiskorúaknak a 
maszkhasználat nem kötelező.
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A teraszokon és a kerthelyiségekben a maszk viselése továbbra sem kötelező.
A koronavírus ellen védett személyek és kiskorú gyermekeik számára lehetséges a 
kikapcsolódás a szállodákban. 
Az újra megnyíló helyszíneken a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük 
alatt álló kiskorúak maszk viselésre nem kötelesek.
A védettségi igazolványok ellenőrzése a szolgáltatást nyújtónak és a helyiség 
üzemeltetőjének a feladata. 
Az egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartani kell, a közös háztartásban 
élők kivételével.
Közterületen, tömegközlekedési eszközön, vásárlás alkalmával, egészségügyi, 
szociális intézményekben és ügyfélfogadásra nyitva álló helyeken továbbra is 
mindenki (kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi 
vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő 
személy) köteles maszkot viselni a még be nem oltottak védelmében.
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Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni. 
A november 4-e után lejáró személyi okmányok a veszélyhelyzet megszűnését követő  
60 napig érvényesek maradnak.
Továbbra is kerülendő a csoportosulás és tilos a gyülekezés.
Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok 
szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
Magán és családi rendezvények 10 főig megtarthatóak.
Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott 
személyek vehetnek részt.
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A Ráckevei Polgármesteri Hivatalban továbbra is az ügyintézésére elsősorban postai 
vagy elektronikus úton (e-mail, hivatali kapu), illetve telefonon van lehetőség. 
Személyes ügyintézésre telefonon történő előzetes időpontegyeztetés után van 
lehetőség. Központi elérhetőségünk: titkarsag@rackeve.hu

Aki a szabályokat megszegi, szabálysértést követ el.
A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a járványügyi szabályok betartását.
Aki szeretne regisztrálni az oltásra, az megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon. 
Az oltásra időpontot foglalni az eeszt@gov.hu oldalon lehet.
Kérem, hogy óvják idős hozzátartozóik és gyermekeik, valamint önmaguk egészségét 
a járványügyi szabályok maradéktalan betartásával!


