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Február 1-ig marad az ingyenes parkolás
Szombathelyen, és a maszkot is viselni kell
Sz. J. - 2021-01-12 10:05:09
A múlt héten pénteken, azaz január 8-án sokadszorra hosszabbította meg a kormány a
veszélyhelyzetet és a rendkívüli jogrendet. Az új hosszabbítás február 1-ig érvényes, tehát a
következő hónap elejéig érvényben maradnak a központilag elrendelt korlátozások, amiből a
legvitatottabb és legszigorúbb az este nyolc órától hajnali ötig tartó kijárási tilalom.
Marad az ingyenes parkolás az egész ország területére, és az is, hogy minden középületben,
hivatalban, boltban, stb. és egyes közterületeken kötelező maszkot viselni.
A központi szabályozás mellett az önkormányzatoknak is van dolguk az üggyel, ugyanis a
kormányrendelet értelmében meg kell nyitni a zárt parkolókat is. Plusz az önkormányzat joga, hogy
eldöntse, melyik közterületen kell maszkot viselni.
Mivel a rendkívüli jogrend alatt nem lehet összehívni a képviselő-testületeket, városi közgyűléseket,
ezért a polgármestereknek kell dönteniük. Szombathelyen Nemény András polgármester hétfőn meg
is hozta a szükséges rendeleteket, éppúgy, mint decemberben, a tavalyi utolsó hosszabbításnál. Így
február 1-ig nyitva lesznek az önkormányzati parkolók, és kötelező maszkot viselni több
közterületen.
A nyitva tartó önkormányzati parkolók:
Akacs M. u. 7. szám (Weöres Sándor Színház Nkft. parkolója)
Aréna u. 8. szám (Savaria Turizmus Nkft. parkolója)
Haladás Sportkomplexum Bartók B. körút felőli parkolója
Kőszegi utca 7. szám (SZOVA NZrt. parkolója)
Kőszegi utca 11-17. szám (SZOVA NZrt. parkolója)
Kőszegi utca 32-42. szám (SZOVA NZrt. parkolója)
Markusovszky u. 6. szám (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft. parkolója)
Műjégpálya Kenderesi úti parkolója (SZOVA NZrt. parkolója)
Rákóczi F. u. 3. szám mögötti parkoló (Savaria Szimfonikus Zenekar parkolója)
Rohonci út 3. szám (Haladás Sportkomplexum parkolója)
Thököly I. u. 10-12. szám (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal parkolója)
Thököly I. u. 38/A. szám (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal parkolója)
Tófürdő Kenderesi úti parkolója (SZOVA NZrt. parkolója)
Vasút u. 15. szám (SZOVA NZrt. parkolója)
Kötelező maszkot viselni az alábbi területeken:
Fő tér
Belsikátor
Külsikátor
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Gyöngyös Áruház melletti árkádsor
Szent Márton utcai aluljáró
Domus bevásárlóközpont által határolt közterület és nyilvános terület
Buszmegállók 10 méteres körzetében, a buszra történő várakozás során
Bölcsődék, óvodák, általános iskolák bejáratának 10 méteres körzetében, a gyermek kísérője
számára
Üzletek, bevásárlóközpontok parkolói
És persze mindenhol, ahol a kormányrendelet előírja:
a tömegközlekedési eszközökön és azok várójában, megállójában,
vásárlás és munkavégzés során az üzletekben és bevásárlóközpontokban
ügyfélfogadási időben a levéltárakban a külső személyek által látogatható területeken, a postákon, a
közigazgatási szervek ügyfélfogadó tereiben is, ha rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak ott egy
időben
a vendéglátó üzletekben is mind a vendégeknek, mind a dolgozóknak maszkot kell viselniük.
A kórtermekben az ápoltak kivételével kötelező a maszk, az egészségügyi intézményekben és a
szociális intézményekben is lehetőség szerint maszkot kell viselniük az ellátottaknak a közösségi
programok alkalmával, valamint a közösségi terekben való tartózkodás esetén és a dolgozóknak is
kötelező a maszk az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, illetve ha tartósan 1,5 méteren belüli
távolságban vannak.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

