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TÁJÉKOZTATÓ  

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11. napjától az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

Magyarország átlép a tömeges megbetegedések szakaszába, amikor közösségekben, személyes 

érintkezések útján terjed a fertőzés.  Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A 

beazonosított koronavírus fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik 

fertőzhetnek.  

 

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed. A betegség az orrból vagy szájból származó apró cseppeken 

keresztül képes emberről emberre terjedni. Ezek a cseppek egy megfertőzött ember köhögésével vagy 

kilégzésével kerülnek a külvilágba és a beteg körüli tárgyakra, felületekre.  

 

A fentiek miatt 2020. április 21. napjától új rendelet lép hatályba, ami a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról szól.  

 

A RENDELET KÖTELEZŐVÉ TESZI A MASZK HASZNÁLATÁT 

 

(ennek hiányában az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil orrot, arcot takaró sál, kendő viselését)  

Alsóvadász teljes közigazgatási területére,  Alsóvadász község teljes közigazgatási területére, 

kiemelten a lakosság ellátását szolgáló üzletekbe, postára, dohányboltba, egészségügyi intézménybe 

(Orvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat), az önkormányzat által fenntartott Alsóvadászi Napsugár Óvoda  

és Konyha intézménybe, a Tompa Mihály Általános Iskolába,  az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal 

Alsóvadászi Kirendeltségébe ügyintézés céljából belépő és ott tartózkodó személyekre, az Alsóvadászi 

Közösségi Ház területén Népkonyhai étkeztetés, valamint intézményi gyermekétkeztetés céljából érkező 

és ott tartózkodó személyekre terjed ki.  

 

Ezen kötelezettség teljesítésének elmulasztása a közösségi együttélés szabályai megszegésének 

minősül. A szabály megszegőivel szemben 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírságot 

szabhatnak ki, közigazgatási eljárás lefolytatása esetén pedig 150.000 forintig terjedő közigazgatási 

bírság szabható ki.  

 

Kérem a lakosságot, hogy tartsák be a védőfelszerelés viselésére vonatkozó előírásokat. A maszk 

viselésével és a biztonságos védőtávolság - 1.5-2 méter -  betartásával óvjuk önmagunkat és a 

környezetünkben lévőket is.  

 

Alsóvadász, 2020. április 20. 
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