
ÚJ SZABÁLYOK AZ OTTHON MARADÁSRÓL ÉS A MÁSOKTÓL VALÓ TÁVOLSÁG MEGTARTÁSÁRÓL 

 
A koronavírus elleni küzdelem keretében az egyik legfontosabb, amit tehetünk az, hogy otthon maradunk, 

mert ezzel életeket mentünk és védjük az egészségügyi rendszert. 

 
Ha csökkentjük a mindennapi kapcsolattartást más személyekkel, azzal csökkentjük a fertőzés terjedését. Ezért 

a kormány három új intézkedést vezet be. 

 
1. Megköveteli az emberektől, hogy maradjanak otthon, és csak kivételes okokból hagyhatják el a 

lakást. 

 
2. Bezárja a nem létfontosságú boltokat és közösségi tereket. 

 
3. Tiltja, hogy nyilvános helyen kettőnél több fő gyülekezzen. 

 
Minden polgárnak be kell tartania ezeket az intézkedéseket. Az illetékes hatóságok, köztük a rendőrség, 

hatáskört szerez arra, hogy végrehajtsák az intézkedéseket, például büntetések kiszabásával vagy a 

gyülekezések feloszlatásával. 

 
Az intézkedések március 23-án, hétfőn léptek életben. A kormány három hét múlva felül fogja vizsgálni 

ezeket az intézkedéseket, és enyhíteni fog rajtuk, ha a bizonyítékok alapján ez lehetséges. 

 
1. OTTHON MARADNI 

 
Csak az alábbi négy ok valamelyikéért hagyhatja el az otthonát: 

 
• létfontosságú cikkek, például élelmiszerek és gyógyszerek megvásárlása, , és történjen a 

bevásárlás minél ritkábban; 

 
• naponta egyfajta testedzés, például futás, sétálás vagy biciklizés, egyedül, vagy a háztartása tagjaival; 

 
• egészségügyi szükséglet, vagy egy kiszolgáltatott személy ápolása; 

 
• munkába és hazautazás, de csak akkor, ha a munkát semmi esetre sem lehet otthonról végezni. 

 
Ez a négy ok kivétel, tehát még e tevékenységeknek a végzése közben is minimalizálni kell az otthonunkon kívül 

töltött időt, és a háztartás tagjai kivételével mindenkitől legalább 2 méter távolságot kell tartani. 

 

Mindenkinek be kell tartania ezeket az intézkedéseket. Külön tanács áll rendelkezésre azoknak a 

személyeknek és háztartásoknak, akik önkéntes karanténba vonulnak, és a legkiszolgáltatottabbaknak, 

akiket védeni kell. Ha a szülők nem élnek ugyanabban a háztartásban, akkor a gyermekeket át lehet 

szállítani a szülők lakásai között. 

 
A kormány azonosította az alapvetően fontos munkásokat, akiknek a gyermekei iskolába vagy 

gyermekfelügyelet biztosító létesítménybe mehetnek. Az alapvetően fontos munkások azonosítása nincs 

hatással arra, hogy Ön utazhat-e munkába vagy sem. Ha Ön nem tod otthonról dolgozni, akkor elmehet a 

munkahelyére abban az esetben is, ha nem alapvetően fontos munkás. 

 
Az alapvetően fontos munkások és a kiszolgáltatott gyermekek szülei elhagyhatják a házat, hogy a 

gyermeküket iskolába vagy gyermekfelügyelet biztosító létesítménybe vigyék. 



2. A NEM LÉTFONTOSSÁGÚ BOLTOK ÉS KÖZTEREK BEZÁRÁSA 

 
A kormány a társadalmi érintkezés csökkentéséért elrendelte bizonyos üzletek és létesítmények bezárását. 

Ezek közé tartoznak: 

 
• kocsmák, mozik és színházak; 

 
• nem létfontosságú árut értékesítő kiskereskedelmi boltok - idetartoznak a ruházati és műszaki 

cikkek boltjai; haj-, körömápoló és szépségszalonok; szabadtéri és beltéri piacok, kivéve az 

élelmiszerpiacokat; 

 
• könyvtárak, közösségi központok és ifjúsági központok; 

 
• szabadtéri és beltéri szabadidős létesítmények, például tekepályák, játéktermek és gyermekek 

játszóházai; 

 
• a parkokon belül a közösségi terek, például játszóterek, sportpályák és szabadtéri tornapályák; 

 
• istentiszteleti helyek, kivéve a temetéseket, ahol részt vehetnek a közvetlen családtagok; 

 
• hotelek, szállók, panziók, kempingek, lakókocsiparkok, és kereskedelmi/szabadidős célú 

vendégházak, kivéve az állandó lakókat, az alapvetően fontos munkásokat, és azokat, akik 

sürgősségi szállást biztosítanak, például a hajléktalanoknak. 

 
Részletesebb információk és kivételek olvashatók itt, ideértve azoknak a vállalkozásoknak és más 

létesítményeknek a listáját, amiknek kötelező bezárniuk. Más vállalkozások nyitva maradhatnak, és az 

alkalmazottak munkába mehetnek, feltéve, hogy azt otthonról nem tudják elvégezni. 

 
3. NYILVÁNOS ÖSSZEJÖVETELEK TILTÁSA  

 
A kormány, annak érdekében, hogy az emberek otthon maradjanak és egymástól távolságot tartsanak, 

megtiltja, hogy nyilvános helyen kettőnél több fő gyülekezzen. 

 
Csak két kivétel van e szabály alól: 

 
● ha az összegyűlt emberek csoportja együtt él - ez például azt jelenti, hogy egy szülő elmehet a 

gyermekeivel bevásárolni, ha nincs lehetősége arra, hogy otthon hagyja őket; 

 
● ha a gyülekezés alapvetően fontos munkavégzési célokra - de az alkalmazottaknak meg kell próbálniuk 

minimalizálni a munkahelyen a találkozók és gyűlések számát. 

 
A kormány emellett betiltja a szociális eseményeket, például az esküvőket, keresztelőket, és más vallási 

szertartásokat. Kivételt képeznek a temetések, amin részt vehetnek a közvetlen családtagok. 



4. MUNKÁBA JÁRÁS 

 
Az otthon maradásról szóló részben foglaltak szerint munkába és haza lehet menni, de csak abban az 

esetben, ha a munkát semmi esetre sem lehet elvégezni otthonról. 

 
Azoknak a szervezeteknek a kivételével, akik a nem létfontosságú boltok és közterek bezárásáról szóló fenti 

részben említésre kerülnek, a kormány nem írja elő más vállalkozások bezárását, sőt, fontos, hogy folytassák az 

üzletmenetet. 

 
A munkaadóknak és az alkalmazottaknak meg kell beszélniük a munkafeltételeket, és a munkaadóknak 

minden lehetséges intézkedést meg kell tenniük azért, hogy az alkalmazottak otthonról dolgozzanak, 

többek között megfelelő informatikai eszközök és felszerelés biztosításával elő kell segíteniük a távmunkát. 

 
Egyes esetekben ez nem lesz lehetséges, ugyanis nem tud mindenki otthonról dolgozni. Bizonyos 

munkahelyekhez be kell menni dolgozni, például gépeket üzemeltetni, építésen vagy gyártáson dolgozni, 

vagy frontvonalbeli szolgáltatásokat nyújtani. 

 
Ha Ön nem tud otthonról dolgozni, akkor bemehet a munkahelyére, feltéve, ha jól érzi magát, és se Ön, 

se a háztartásának más tagja nincs önkéntes karanténban. A tiszti főorvos is ezt javasolja. 

 
Ha egy munkaadónak személyzete van az irodában vagy a helyszínen, akkor biztosítania kell, hogy az 

alkalmazottak be tudják tartani az Angol Népegészségügyi Intézet (PHE) irányelveit, beleértve többek 

között azt, hogy legalább 2 méter távolságot tartanak egymástól, legalább 20 másodpercig szappannal és 

vízzel kezet mosnak (vagy ha nincs szappan és víz, akkor kézfertőtlenítőt használnak). 

 
Folytatódhat a mások otthonában végzett munka, például a szerelők javítási és karbantartási munkákat 

végezhetnek, feltéve, hogy a szerelő jól érzi magát és nincsenek tünetei. Mindenki biztonsága érdekében itt 

is fontos betartani a PHE irányelveit, beleértve a legalább 2 méter megtartását a háztartás tagjaitól. 

 
Nem lehet munkát végezni önkéntes karantén alatt lévő házban vagy olyan helyen, ahol egy személyt 

védenek, kivéve, ha a munka célja elhárítani a háztartás biztonságát veszélyeztető közvetlen kockázatot, pl. 

sürgősségi vízvezeték-szerelés vagy javítás, és a szerelő hajlandó erre. Ilyen esetekben a PHE tanácsot tud 

adni a szerelőnek és a háztartás tagjainak. 

 
Nem végezhet munkát szerelő, ha a koronavírus tüneteit mutatja, még akkor se, ha enyhék. 

 
Ahogy arról a nem létfontosságú boltok és közterek bezárásáról  szóló rész szól, a kormány elrendelte 

bizonyos vállalkozások és létesítmények bezárását. A kormány közzétett egy eligazítást arról, hogy ez az 

előírás milyen szervezetekre vonatkozik. Az ilyen szervezetek alkalmazottainak a gov.uk/coronavirus 

oldalon tettünk közzé tájékoztatást a munkáról és a pénzügyi támogatásról. 

 

Minden esetben, amikor egy alkalmazott vagy a háztartásának tagjai tüneteket mutat, követni kell az önkéntes 

karanténra vonatkozó irányelveket. 



5. AZ ÚJ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA 

 
Ezek az intézkedések csökkenteni fogják a másokkal való mindennapi érintkezést. Alapvetően fontosak 

ahhoz, hogy csökkentsük a koronavírus terjedésének mértékét. 

 
Minden polgárt arra kérünk, hogy tartsa be ezeket az új intézkedéseket. 

 
A kormány biztosítani fogja, hogy a rendőrség és más illetékes hatóságok hatáskörrel rendelkeznek arra, 

hogy ha valaki nem tartja be az intézkedéseket, akkor érvényesítsék azokat, például büntetések kiszabásával 

vagy a gyűlések feloszlatásával. 

 
Az intézkedések kezdetben március 23-ától három hétig fognak tartani, ezt követően a kormány felül fogja 

vizsgálni ezeket, és enyhít rajtuk, ha a bizonyítékok alapján ez lehetséges. 


