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Mától Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is
megmaradnak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a
szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket.
Kapcsolódó cikkek:
Lengyelországban két héten belül tetőzhet a koronavírus járvány [2]
A Magyar Közlönyben megjelentek szerint Budapesten hétfőtől megszűnik a kijárási korlátozás, de - a
közös háztartásban élők kivételével - kötelező marad a másfél méteres védőtávolság megtartása,
illetve üzletben történő vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön a szájat és az orrot eltakaró
eszközt kell viselni. Az élelmiszerüzletekben, drogériákban, gyógyszertárakban, gyógyszert,
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekben 9-12 óra közt továbbra is csak a 65 éven felüliek
vásárolhatnak. A piacokon azonban a kerületi önkormányzatok ettől eltérően is kialakíthatnak
kizárólagos idősávokat az időseknek.
Látogathatók a közterületek, a parkok, a szabadtéri játszóterek, a strandok, a szabadtéri fürdők, az
állatkertek és a szabadtéri múzeumok, valamint minden üzlet és szolgáltató nyitva tarthat. A
vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben hétfőtől már Budapesten is lehet tartózkodni és fogyasztani. A
felsőoktatási intézmények - a rektori döntések szerinti rendben - már Budapesten is látogathatók, a
kollégiumok azonban továbbra is zárva tartanak. Budapesten is tarthatók vallási szertartások, polgári
esküvők és temetések, valamint arról is döntés született, hogy június 1-től vidéken, június 15-től
pedig a fővárosban is lehet legfeljebb kétszáz ember részvételével házasságkötést vagy temetést
követő családi rendezvényeket szervezni.
Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, ott az alkalmazottaknak
kötelező maszkot viselniük, és erre kérik a vendégeket is. A vidéki szálláshelyek - szállodák és
panziók - is fogadhatnak vendégeket. A koronavírus-járvány miatti korlátozásokat a kormány először
május 4-én enyhítette Pest megyét kivéve vidéken. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter csütörtökön jelentette be, hogy Pest megyére is a többi megyével azonos szabályok
vonatkoznak, szombaton pedig azt, hogy hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, és
megkezdődik az intézkedések fokozatos enyhítése.
26 új fertőzött
Meghalt 11 idős, krónikus beteg, és 26-tal, 3535-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek
száma Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu hétfő reggel. A kormányzati portálon azt írták:
újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma
462-re emelkedett. 1400-an már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1673, harmaduk (568) kórházi ellátásra szorul, közülük 46-an vannak
lélegeztetőgépen. Az oldal adatai szerint jelenleg 10 388-an vannak hatósági házi karanténban. A
mintavételek száma 137 243. Kiemelték: a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a
járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend
szerint újraindítsák az életet. Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a
fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések
betartása.
Hétfőtől a kórházi ellátások újraindításának következő üteme is megtörténik. Az oldal térképe alapján
továbbra is Budapesten (1681 ember) és Pest megyében (476) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi
Fejér (359), Zala (224), Komárom-Esztergom (198) és Csongrád megye (114). Békés megyében (11)
van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.
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