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A kijárási korlátozások hajnali 1.00 és 5.00 közt nincsenek érvényben, este
20.00 és 1.00 között pedig szigorúbbak. A kijárási korlátozások mindenkire
vonatkoznak, oltottra, oltatlanra és a covidon átesettre egyaránt.
Tudni kell emellett, hogy mostantól nemcsak a sötétebb színű járásokban, de
mindenhol szükséges a szabadban is legalább egy egyszerű szájmaszkot
viselni, ha nem tudjuk betartani a kétméteres távolságot másoktól. Beltérben
kötelező a reszpirátor.
Nem tartozik a kijárási korlátozások alóli kivételek közé a családlátogatás, tehát
ismét életbe lép, hogy nem találkozhatunk egymással.
Ugyancsak nem tartozik a kivételek közé a fodrász-, szépségszalon- vagy
konditeremlátogatás (és sok más szolgáltatás).
A vendéglátóhelyek beltereikben és a teraszaikon sem fogadhatnak
vendégeket, csak kiadhatnak elvitelre vagy kiszállíthatnak becsomagolt
ételeket, italokat.
Járások között lehet közlekedni, de értelemszerűen csak a kijárási korlátozások
alóli kivételek alapján. A természetbe csak járáson belül mehetünk, este nyolc
után is.
További fontos tudnivaló, hogy november 29-től, hétfőtől a munkahelyek OTP
rezsimre kell átálljanak, tehát csak azok mehetnek dolgozni, akik be vannak
oltva, átestek a covidon, vagy hetente egyszer a munkahelyükön leteszteltetik
magukat saját tesztelésre alkalmas eszközzel.

Napközben, pontosabban hajnali 5.00 és este 20.00 között a következő
célból hagyhatjuk el otthonunkat:
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út a munkahelyünkre és onnan haza, amennyiben a munkánkat nem tudjuk
otthonról végezni. Ellenőrzés esetén fel kell mutatni egy munkáltatói igazolást a
munkavégzés helyéről és idejéről. A kivételek közé tartozik vállalkozók
esetében a vállalkozás helyére és onnan haza történő utazás is.
esszenciális üzleti vagy szolgáltatási egységekbe történő látogatás a
létszükségleti cikkek beszerzésére (a korábbihoz képest módosított lista lejjebb
található)
út az egészségügyi intézménybe halaszthatatlan vagy tervezett orvosi
beavatkozásra, ez a kísérő személyre is érvényes
preventív orvosi ellenőrzés
gyógyszertár
PCR- vagy antigéntesztelés
közeli hozzátartozó temetése, házasságkötés, keresztelő
közeli hozzátartozó gondozása, aki erre rászorul
kutya-macska sétáltatása az otthonunktól legfeljebb 500 méterre, állatorvos
meglátogatása, illetve haszonállatok gondozása
külföldi út, illetve az onnan való hazatérés
járáson belül a természetbe (Pozsony esetében ez alatt Pozsony megyét értjük,
Kassa esetében az egész várost)
gyermek elvitele bölcsődébe, óvodába, iskolába
gyermek elvitele a szülőhöz, illetve ahhoz a személyhez, akinek láthatási joga
van
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emberek elvitele szociális intézménybe, szociális terepmunknán való részvétel
65 év felettiek, mozgássérültek, egészségkárosultak, autizmusban szenvedők
egészségügyi sétája lakhelyüktől legfeljebb 1000 méterre, velük egy
háztartásban élő személlyel
büntetőjogi és igazságszolgáltatási szervek előtt, tárgaláson vagy nyilvános
ülésen történő megjelenés
munkahelyi felvételi beszélgetés, meghallgatás
séta a gyermekkel legfeljebb ezer méterre a lakhelytől
individuális templomlátogatás
ha november 25. előtt indultunk látogatóba, november 26-ig engedélyezett az
ottlét
üdülésről való hazatérés
individuális kirándulás vagy közös háztartásban élők kirándulása saját
ingatlanba

Kivételek a kijárási korlátozás alól este 20.00 és hajnali 1.00 között:
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út a munkahelyünkre és onnan haza, amennyiben a munkánkat nem tudjuk
otthonról végezni. Ellenőrzés esetén fel kell mutatni egy munkáltatói igazolást a
munkavégzés helyéről és idejéről. A kivételek közé tartozik vállalkozók
esetében a vállalkozás helyére és onnan haza történő utazás is. Oktatási
intézmények dolgozói esetén az este 20 óra utáni kivétel nem érvényes.
esszenciális üzleti vagy szolgáltatási egységekbe történő látogatás a
létszükségleti cikkek beszerzésére (a korábbihoz képest módosított lista lejjebb
található)
út az egészségügyi intézménybe halaszthatatlan vagy tervezett orvosi
beavatkozásra, ez a kísérő személyre is érvényes
közeli hozzátartozó gondozása, aki erre rászorul
kutya-macska sétáltatása az otthonunktól legfeljebb 500 méterre, állatorvos
meglátogatása, illetve haszonállatok gondozása
külföldi út, illetve az onnan való hazatérés
járáson belül a természetbe (Pozsony esetében ez alatt Pozsony megyét értjük,
Kassa esetében az egész várost)
ha november 25. előtt indultunk látogatóba, november 26-ig engedélyezett az
ottlét
üdülésről való hazatérés
individuális kirándulás vagy közös háztartásban élők kirándulása saját
ingatlanba

Esszenciális egységek a Közegészségügyi Hivatal rendelete alapján:
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bevásárlóközpontok, ha csak az esszenciális egségek vannak nyitva odabent
élelmiszerbolt
drogéria
gyógyszertár, egészségügyi eszközöket árusító egység, optika
újságárus
állateledelbolt
autóalkatrészeket árusító egységek, autómentők
telekommunikációs szaküzletek
postai, banki, pénzügyi, biztosítási vagy lízingszolgáltatást nyújtó egységek
cipőbolt (ruhabolt már nem)
gyógyfürdő orvosi dokumentum alapján
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közétkeztetési egységek, melyek kiszállítanak vagy elvitelre kínáltak ételeket,
italokat
fedetlen vagy csak részben fedett virág-, zöldség-, gyümölcs- vagy egyéb
termékeket árusító piacok
mosodák, tisztítók, kulcsmásolók
benzinkutak
árukiadó, illetve -visszaküldő boxok
temetkezési szolgáltatók
STK-EK-állomások, tachográfiai kártyát kiadó egységek
elektronikai vagy egyéb berendezések szervizboltjai
taxiszolgáltatók
gyűjtőudvarok
ügyvéd, jegyző, végrehajtó, csődbiztos, mediátor, törvényszéki szakértők,
tolmácsok, bírók
üzemi, iskolai étkezdék

