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Szám:B/140-117/2020                                                          Tárgy: Tájékoztató                                                                                              

 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. május 20-án, a Magyar Közlöny 114. számában 

több jogszabály is megjelent. A megjelent joganyagok között szerepelnek olyanok is, 

amelyek a COVID-19 vírussal kapcsolatban korábban kihirdetett veszélyhelyzettel 

összefüggésben állnak. 

 

Figyelemmel arra, hogy a megjelent joganyagok közül az óvodák és bölcsődék 

újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) a lakosság számára is kiemelt 

jelentőséggel bír, így az abban foglalt főbb rendelkezésekről az alábbi tájékoztatást 

adom: 

 
1. 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő óvodák és 
bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a 
továbbiakban együtt: bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben 
működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban 
való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül 
fogadják. 
 
2. 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék 
a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai 
nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, 
további feltételek előírása nélkül fogadják.  

 

3. Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak 
be. 

 

A fentiek értelmében tehát városunkban mindkét intézmény, a Süni Napközi-
Otthonos Óvoda és a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde is 2020. 
május 25. napjától a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek. A 
gyermekek intézmények általi átvétele és az egyéb, az intézményvezetők által 
meghatározott intézkedések betartása továbbra is kötelező, tekintettel arra, hogy 
a veszélyhelyzet nem került megszüntetésre.  
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Fontos megjegyezni továbbá, hogy a kormányrendelet értelmében 2020. június 16. 

napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt 

– megtarthatóak. 

 
Az említett számú Magyar Közlöny elérhető a https://magyarkozlony.hu/ elektronikus 
felületen.  
 
Tekintettel arra, hogy a városban a szájat és az orrot eltakaró eszköz használata 
kapcsán téves információk láttak napvilágot, így ismételten tájékoztatom Önöket 
arról, hogy az üzletekben, valamint a vendéglátó üzletekben a „maszkviselésre” 
milyen szabályok érvényesek:  
 
1. A védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) 
kormányrendelet szerint: 
 
2020. május 18. napjától a vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így 
különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, 
a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása 
megengedett. Azonban a vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók 
– a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró 
eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, valamint a védelmi 
intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság (legalább 1,5 méter) 
betartása is kötelező. 
 
2. A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendelet szerint: 
 
2020. május 4. napjától kezdődően mindenki köteles az üzletben történő 
vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, 
kendő) viselni. Ugyanezen a szabály érvényes a tömegközlekedési eszközökön 
való tartózkodás esetén is, azaz kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz 
viselése. 
 
 
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, 2020.05.21.   
 
 
                                                                                                  Pergő Margit  
                                                                                                  polgármester                                                                                               
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