
Tisztelt Rétsági Polgárok! 
 
A koronavírus járvány második hullámában a megbetegedések 
száma napi rekordokat dönt. 
 

Városunkban, a második hullámban már két vírusfertőzött személyt regisztráltak. Jó hír, hogy 
az első megbetegedett jól van, már tünetmentes, néhány nap múlva feloldásra kerül a karanténja. 
Mindkét megbetegedettnek mielőbbi gyógyulást, jó egészséget kívánok. 
 
2020.szaptember 21-től (hétfőtől) hatályba lép a járványügyi készültségi időszak védelmi 
intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet.  
 

A lakosságot érintő fontosabb változásokra hívom fel a figyelmet. 
 

1. A száj és az orr kötelező eltakarása 
 

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles: 
- a tömegközlekedési eszközön,  
- a vendéglátó üzlet vendégei kivételével az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő 

munkavégzés során,   
- a bevásárlóközpontok területén,  
- közművelődési intézményekben (városunkban a Városi Művelődési Központ és Könyvtár), 

közintézményekben,  
- a postán,  
- minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,  
- egészségügyi intézmények területén  

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni. 
A maszkot szabályosan, az orr és a száj eltakarásával kell viselni. Már nem felel meg az elvárásoknak 
a sál vagy egyéb ruhadarabokkal történő arctakarás.  
. 

2. A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására 
vonatkozó rendelkezések 

 
Rendezvények esetében változatlan a szabályozás, a jelenlévők létszáma - beleértve az ott 
foglalkoztatott személyeket - egy időben nem haladhatja meg az 500 főt. 
Változott azonban a rendezvények időtartama, vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek nyitva tartása. A 
rendezvény helyszínén - az ott foglalkoztatottak kivételével - 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartóz-
kodni. A vendéglátóhelyek 6,00 órától maximum 23,00 óráig tarthatnak nyitva.  
 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi. A 
szabályokat be nem tartók szabálysértést követnek el, pénzbírsággal súlythatók. 

 
3. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 
szóló, módosított 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet  alapján:  

- 2020. október 1. naptól az 2020. és 2021. években az influenza elleni védőoltás térítésmen-
tesen vehető igénybe.  

- 2020. szeptember 21-től (hétfőtől) a PCR tesztek hatósági ára 19.500 Ft, mely tartalmazza 
mintavétel árát is. Fizetni csak annak kell, aki önszántából készíttet tesztet, vagy külföldről 
hazatérve nem szeretne két hétig hatósági karanténban lenni. A külföldről hazatérők továbbra 
is két negítív PCR teszt után mentesülhetnek a hatósági karantén alól. 

- Amennyiben a háziorvos, a kórház vagy a járványügyi hatóság rendeli el a PCR teszt 
elkészítését, a lakosnak részére a vizsgálat továbbra is ingyenes.   

 
Szinte már mindenki ismeretségi körében van vírusfertőzött. Fegyelmezett magatartást kérek 
mindenkitől. Fokozottan tartsuk be a tavasszal megismert egészségügyi szabályokat! 

- Mossunk kezet gyakran és alaposan! 
- Tartsuk a 1,5 m-es védőtávolságot! 
- Hordjunk maszkot! 
- Kerüljük a zsúfolt helyszíneket, csoportosulásokat! 
- Tartsuk be a látogatási tilalmat a kórházakban, és az idősotthonokban! 
- Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, maradjon otthon és telefonon értesítse 

háziorvosát! 
Rétság, 2020. szeptember 20. 

Vigyázzunk egymásra! 

 
 


