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Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy városunkban több személy van hatósági házi 
karanténban. Az ő létszámuk változó de az Önkormányzat honlapján 
folyamatosan nyomon követhető. A városban terjedő tévhitek eloszlatása 
és a lakosság megalapozott, hiteles információval történő ellátása 
érdekében a hatósági házi karantén vonatkozásában ismételten az alábbi 
tájékoztatást adom.  
 
Hatósági házi karantén kerül elrendelésre például akkor amikor 
személyforgalomban külföldről érkező magyar állampolgároknál a 
Magyarországra való belépés során elvégzett egészségügyi vizsgálata 
alkalmával COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel. Ezen esetben 
ezen személyek kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási 
helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek alávetni magukat (tehát: 
hatósági házi karantén). A kötelezést az illetékes járási hivatal 
(városunk tekintetében a Veszprémi Járási Hivatal) hozza meg határozat 
formájában. Kérem a lakosokat, hogy bízzunk a járási hivatalban és 
fogadjuk azt el, hogy a hivatal megalapozottan rendeli el adott személyek 
vonatkozásában a „karantént”. Mindez nem jelenti azt, hogy bárki is felelős 
lenne azért, hogy karanténba helyezték.  
 
A határozatban meghatározzák az érintett személy járványügyi 
megfigyelésének foganatosítására szolgáló ingatlant is. Ezen túlmenően 
az érintett személy az alábbi intézkedéseket köteles betartani: 
 
- A járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles 
tartózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. 
 
- Másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok 
betartásával érintkezhet. 
 
- Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, 
evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha 
stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. 
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- Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a 
kezelőorvossal/ügyeletes orvossal előzetesen egyeztetni. 
 
- Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles 
azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott 
utasításoknak megfelelően eljárni. 
 
- Az átadott figyelmeztető feliratot (piros felirat) köteles a tartózkodási 
helyének bejárati ajtaján elhelyezni. 
 
Egyébként a Veszprémi Járási Hivatal, mint járványügyi hatóság e 
személyeket nyilvántartásba veszi. A hatósági házi karanténra vonatkozó 
szabályok betartását a rendőrség folyamatosan ellenőrzi.  
 
Fontos megjegyezni, hogy az említett esetben az adott személy – azaz 
nem egy egész épület - került hatósági házi karanténba. Ebből kifolyólag 
azon együtt lakó személyek, akik nincsenek karantén alatt, 
elhagyhatják az otthonukat, de természetesen nekik is be kell tartaniuk 
a kijárási korlátozás szabályait, vagyis csak akkor mehetnek az utcára, ha 
erre alapos okuk van.  
 
Az önkormányzat ezen, karanténba került személyek részére, 
amennyiben segítségre (pl.: élelmiszer bevásárlás, gyógyszerkiváltás) 
szorulnak igény esetén a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
(8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.) munkatársain keresztül nyújt 
segítséget. A szolgálat elérhető telefonon a 88/455-153 számon, illetve az 
elektronikus úton a csaladsegitokozp@gmail.com e-mail címen.  
 
Továbbra is vigyázzunk egymásra és vigyázzunk magunkra és tartsuk be 
a hatósági előírásokat! 
 
Hiteles információk: 
- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  
- 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 telefonszámokon, 
- koronavirus@bm.gov.hu e-mail címen, 
- www.berhida.hu honlapon,  
- Berhida Város facebook oldalán (Berhida Város Önkormányzata 
facebook csoport) keresztül.  
 
Berhida, 2020.04.15.  
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