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Orbán Viktor miniszterelnök bejelentésének megfelelően, vasárnap éjfélkor megszűnnek a
koronavírus-járvány miatt bevezetett budapesti kijárási korlátozások - mondta a Miniszterelnökséget
vezető miniszter szombaton.

Gulyás Gergely kifejtette, a fővárosban a május 4-től életbe lépett vidéki enyhítés szabályai
érvényesek, aminek értelmében mindenki köteles lehetőleg másfél méteres védőtávolságot tartani
másoktól.A tárcavezető köszönetet mondott a budapestieknek, amiért hosszú ideig fegyelmezetten
betartották a kijárási korlátozásokat, egyúttal figyelmeztetett, a most életbe lépő kevésbé szigorú
intézkedések betartása is ugyanilyen fontos. Megerősítette, amennyiben a járvány tendenciája
változatlan marad, akkor a kormány május végén kérni fogja a veszélyhelyzeti felhatalmazás
megszüntetését az Országgyűléstől.
Orbán Viktor bejelentése
A szombati szakmai háttérmegbeszéléseken világossá vált, hogy a "járvány erejét Budapesten is
letörtük, így Budapesten is áttérhetünk - igaz megfontoltan és óvatosan -, de áttérhetünk a védekezés
második szakaszába" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a Facebookon közvetített
felvételen. A kormányfő közölte, a kormány Budapesten is feloldja a koronavírus-járvány miatt
elrendelt kijárási korlátozást, és a főváros mindig két hét késéssel követi majd a vidéket. A
felelősségteljes magatartás, a védőtávolság betartása Budapesten különösen is fontos.
A miniszterelnök arra kérte a polgármestereket, ne vegyék félvállról a kockázatot, és külön
figyeljenek oda az idősotthonok biztonságára. A kormányfő kiemelte, a járványveszély kihirdetésének
66. napján azzal a jó hírrel szolgálhat, hogy az első, a járvány megfékezéséért vívott csatát "fényesen
megnyertük". "Ez most már nemcsak remény, kívánság vagy önbuzdítás, hanem tény is" - tette
hozzá. Orbán Viktor elmondta, a fertőzésen átesettek száma alacsony, és az új megbetegedések
száma is kedvezően alakult.
"Ez azért sikerülhetett, mert az összes döntést időben meghoztuk, és azért - ezt külön szeretném
aláhúzni -, mert mindannyian: vidékiek, budapestiek, egyedülállók, családosak, idősek és fiatalok
egyaránt felelősségteljesen viselkedtünk; köszönet érte!" - fejtette ki a miniszterelnök, aki a "hajrá
Budapest!" szavakkal zárta megszólalását.
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