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Tegnap két kutyasétáltató kilépett az 500
méteres körzetéből
Nyugat.hu - 2020-12-02 14:23:56
A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 267 emberrel szemben intézkedtek a
rendőrök kedden - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti
központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.
Kiss Róbert alezredes elmondta: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei
hatályba lépése óta összesen már 10 177 rendőri intézkedés történt a maszkviselés figyelmen kívül
hagyása miatt.
A rendőrök kedden a tízezer lakosúnál nagyobb települések önkormányzati rendeleteiben
meghatározott maszkviselési kötelezettségeinek megszegése miatt kedden 235 emberrel szemben
léptek fel. Közülük 38 embert figyelmeztettek, 131 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, és 66
esetben szabálysértési feljelentést tettek - ismertette az alezredes.
Hozzátette: a maszkviselési szabályok be nem tartása miatt kedden a tömegközlekedési eszközökön
és azok várakozóhelyein 11 emberrel, míg a kereskedelmi üzletekben és bevásárlóközpontokban 21
emberrel szemben intézkedtek a rendőrök.
A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok
megszegése miatt eddig 524 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 145 esetben az üzemeltető
vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 379-ben pedig az üzletek korlátozott
nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.
A kijárási tilalom szabályait 268-an szegték meg, ketten pedig azt a szabályt nem tartották be, hogy
a kutyát csak a lakóhely 500 méteres körzetében lehet a tilalom idején sétáltatni. A kijárási
korlátozás november 4-étől, a kijárási tilalom november 11-étől van hatályban. November 4-étől a
rendőröknek 8608 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.
Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a
tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 71 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta
ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 6752 alkalommal intézkedtek.
Az elmúlt napon 19 859 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi
karanténban lévőket. Kedden 7029 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így 44 318-an vannak
hatósági házi karanténban. Közülük 3389-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze,
hogy betartják-e a karanténszabályokat.
Arra a felvetésre, hogy sok siket és nagyothalló embernek nehézséget okoz a maszkhordás a
jeleléssel történő kommunikációban, mivel annak része a szájról olvasás is, az alezredes azt mondta:
a rendőri ellenőrzésekkor minden esetben méltányosan fognak eljárni. Felhívta ugyanakkor a
figyelmet arra, hogy a maszkviselés kötelezettségét az emberek testi épsége, egészsége érdekében
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írták elő.
Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek vagyonőrei,
biztonsági őrei és hiányukban a kiszolgáló is jogosult arra, hogy elkérje az idősek sávjában vásárolni
szándékozótól a személyi igazolványát annak érdekében, hogy megbizonyosodjon az életkoráról. Ha
erre a vevő nem hajlandó, az őr megtagadhatja az üzletbe belépést, az eladó pedig a kiszolgálást.
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