A 194/2021. Korm. rendelet tartalmazza a 4 milliomodik oltást követő naptól hatályos
rendelkezéseket.
Hatályba lépnek az alábbiak:
-

A védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek és a felügyeletük alá tartozó 18 év alattiak
számára a novemberben bezárt helyiségek látogathatóvá válnak.

Szállodák:
- Továbbra is védettségi igazolvány nélkül látogathatják az üzleti, gazdasági, oktatási célból
érkezők, DE esetükben kötelező a maszk a szálloda egész területén, illetve a wellness részt
nem látogathatják. Amennyiben rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, akkor természetesen
ez nem vonatkozik rájuk.
-

A recepciós köteles ellenőrizni a bejelentkező személy védettségi igazolványát, és
amennyiben a bejelentkező nem adja azt át ellenőrzésre, akkor a bejelentkezését meg kell
tagadni és el kell küldeni a szállodából. A szállodába való bejelentkezés feltétele tehát a
védettségi igazolvány bemutatása. A szálloda jogosan számíthat fel kötbért, ha a vendég a
bejelentkezésekor nem mutatja be a védettségi igazolványát.
A bejelentkezés során a vendég a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
bemutatására külön is felhívható, de az igazolványon szereplő adatok nem rögzíthetőek, s a
védettségi igazolvány nem fénymásolható.
A 18 év alattiak esetében a személyi igazolvány, diákigazolvány is elkérhető az életkor
bizonyítása érdekében, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az adott személy gyermek.

-

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők nem kötelesek maszkot viselni a szálloda területén.

-

A wellnesst kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy és a felügyelete alatt
lévő 18 év alatti személy látogathatja. Az üzleti, oktatási, gazdasági célból érkezők, akik nem
rendelkeznek igazolvánnyal ezeket a helyiségeket NEM látogathatják.

-

A szálláshelyen tartható, illetve szervezhető családi vagy magánrendezvény, ha a résztvevők
létszáma nem több 10 főnél, és minden 18 év feletti rendelkezik védettségi igazolvánnyal.
Zenés-táncos rendezvény nem tartható.

Éttermek:
-

A vendéglátó üzleten belül reggel 5 óra és este 10 óra között a koronavírus ellen védett
személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
számára a tartózkodás, és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

-

Beltéren a védett személyek nem kötelesek maszkot viselni az asztalnál ülve.
A teraszon a nem védettek sem kötelesek maszkot viselni.
Beltéren az asztaltól felállva, a mellékhelyiséget használva, fizetéskor, stb. a maszk használata
mindenkinek kötelező.

-

A vendéglátó üzlet köteles ellenőrizni a vendég védettségi igazolványát, és amennyiben a
vendég nem adja azt át ellenőrzésre, akkor a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten
belüli elfogyasztását meg kell tagadni. 18 év alatti személy kizárólag a védettséget igazoló
szülő, családtag kíséretével tartózkodhat az étterem belső részén.

-

A vendéglátó üzletben tilos zenés, táncos rendezvényt tartani.

-

A szállodai étteremben beltéren is kiszolgálható az az üzleti, gazdasági, oktatási célból érkező
szállóvendég, aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

