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Polgármesteri közlemény - Járványügyi intézkedések VII.
Tisztelt felsőzsolcai Lakosok!
Pünkösd vasárnap a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára
tekintettel hatályba lépett a Kormány 264/2021. (V.21.) Korm. rendelete, mely értelmében
megszűnt a kijárási tilalom, eltörlésre került a kötelező maszkviselési kötelezettség a
köztereken, valamint az üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozása. Azonban ahol védettek
és nem védettek zárt térben találkozhatnak - így a tömegközlekedés során vagy az üzletekben
történő vásárláskor -, továbbra is kötelező a maszk használata.
A közterületen szabad a sport, legyen az egyéni-, vagy csapatsport, valamint megszűnt a
másfél méteres távolságtartási szabály. A kültéri edzőpark és futópálya szabadon használható.
A lakosaink egészségének védelme továbbra is elsődleges, így kérünk mindenkit, hogy
fordítsanak fokozott figyelmet egymásra a sportolási lehetőségek igénybevételekor.
Családi eseményen vagy magánrendezvényen az ott foglalkoztatottakon kívül legfeljebb 50 fő
lehet jelen, a lakodalom legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható. A
lakodalom, családi esemény vagy magánrendezvény zenés, táncos rendezvény is lehet.
A házasságkötés - a lakodalom kivételével -, és a temetés nem minősül rendezvénynek.
Amennyiben a házasságkötés „külsős” helyszínen történik, akkor a családi eseményre vagy
magánrendezvényre (pl.: lakodalom) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha
vendéglátó üzletben tartják a rendezvényt, és e célra az egész vendéglátó üzletet kibérelik,
vagy ott biztosítható a résztvevők elkülönítése a többi vendégtől, akkor a koronavírus ellen
nem védett személy is részt vehet rajta és az elkülönített részen nem kötelező a maszkviselés
sem. Ugyanez az érvényes szabályozás a szállodai rendezvényeknél is, azonban a védettségi
igazolás nélküli személyek a szálláshelyet az esemény végén kötelesek elhagyni, kivéve, ha
egyébként jogszerűen tartózkodnak a szálláshelyen.
Az egyházi házasságkötés és a temetés, mint a vallási közösség szertartása esetén a védelmi
intézkedéseket az egyházak határozhatják meg.
A kulturális eseményeket – a zenés táncos, rendezvény kivételével -, a sportrendezvényeket,
valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott nagyobb (500 főt
meghaladó résztvevő által látogatott) rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a
felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják.
A zenés, táncos eseményen (pl. diszkó, koncert) csak a koronavírus ellen védett személy
vehet részt.
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A sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, családi eseménynek, magánrendezvénynek,
sportfesztiválnak, zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő úgynevezett egyéb
rendezvényeket, ha szabadtéren tartják, azon az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főig bárki
részt vehet. Amennyiben ennél több személy van jelen, vagy zárt térben tartják – a
sportfesztivál kivételével – akkor kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a
felügyelete alatt lévő 18 évnél fiatalabb személy vehet részt, az ott foglalkoztatottakon kívül.
A 16-18 éves korosztály felügyelet nélkül is járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik
védettségi igazolvánnyal. A többieknek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérete
szükséges.
A gyűlésekre vonatkozó korlátozások 2021. június 14. után szűnnek meg. Ekkortól,
amennyiben a gyűlésen résztvevők száma ötszáz fő alatti, azon a koronavírus ellen nem védett
személy is részt vehet majd, ha azonban ötszáz fő vagy ennél több személy lesz jelen, azon
kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy vehet majd részt. A spontán gyűlés továbbra is tilos marad.
Mivel a jogszabály még nem teszi lehetővé, a városnap idén is elmarad. Azonban a
megengedett rendezvényeket folyamatosan szervezzük a szabályozások szerint, melyekről
tájékoztatjuk a lakosságot.
A városi fenntartású kulturális intézmények, így a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi
Könyvtár, valamint a Rendezvények Háza, várja látogatóit az érvényes járványügyi előírások
és intézkedések betartása mellett.
A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a megszokott rendben működik, és fogadja a
gyermekeket a nyári szünet ideje alatt is.
A 2021-es ballagásokat szabályozó kormányrendelet értelmében a ballagásokat csak a
nevelési, oktatási intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani és a
rendezvény részleteire vonatkozó rendet a nevelési, oktatási intézet vezetője állapítja meg.
Az önkormányzat továbbra is betartatja saját intézményrendszerében az óvintézkedéseket. Bár
a Polgármesteri Hivatal 2021. június 1. napjától ismételten fogadja az ügyfeleket, arra kérünk
mindenkit, hogy a javuló járványügyi helyzet mellett is a telefonos, vagy az elektronikus
ügyintézést részesítsék előnyben.
Városunk lakosságának köszönöm a példás fegyelmezettséget és együttműködést, amit az
elmúlt időszakban ismét bizonyítottak. Bízva abban, hogy a még érvényben lévő járványügyi
szabályok fegyelmezett betartásának köszönhetően a kulturális és szabadidős programokat
biztosító intézmények zavartalanul és biztonságosan működhetnek az elkövetkező időszakban
kérem, hogy a továbbiakban is figyeljünk egymásra és óvjuk egészségünket!
Vigyázzunk egymásra!
Szarka Tamás
polgármester sk.
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