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FELHÍVÁS
A Debreceni Ítélőtábla épületébe olyan személy nem léphet be, akire vagy a vele együtt élő
személyre vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el.
A Debreceni Ítélőtábla épületébe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig
olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy
megerősítetten koronavírussal (COVID-19 vírussal) fertőzött személlyel. E tekintetben
szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a
megerősített COVID-19 fertőzöttel
a) egy háztartásban él;
b) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
c) zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő. Pl.
munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi
beteglátogatás során);
d) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);
e) fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. ráköhögtek
vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);
f) a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült,
g) egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása
indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a
kontaktuskutatás.
Felhívom a figyelmet, hogy aki a fenti előírások figyelmen kívül hagyásával belép a
Debreceni Ítélőtábla épületébe, úgy azzal a személlyel szemben a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 239. §-a alapján fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértése,
vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 361. § alapján járványügyi
szabályszegés vétsége miatt a Debreceni Ítélőtábla eljárást kezdeményez, továbbá a
szabálysértő magatartással okozott esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartozik.
Koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatos valótlan bejelentés esetén a Debreceni Ítélőtábla a
bejelentővel szemben – a bejelentés tartalmától függően – feljelentést tesz a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 175. §-a alapján valótlan bejelentés szabálysértése miatt, vagy a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § alapján rémhírterjesztés
bűntette, vagy a 338. § alapján közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!
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