Kedves Vendégeink!

A Magyar Közlöny 68. számában, 2021. április 26-án megjelent Kormányrendelet1 az alábbi
előírásokat tartalmazza, amelyek badacsonytomaji üdülőnket is érintik:
o

A szállodákban (szálláshelyeken) ismét lehetséges a pihenés a koronavírus ellen védett
személyek és gyermekeik részére.

o

E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus
elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági
igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

o

Szálláshelyen csak koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő
18. életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett.

o

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával
történik. A védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a
szolgáltatás nyújtójának a feladata.

o

A 18. életévét be nem töltött, de 6. életévét betöltött személy életkorát
személyazonosító
igazolványával,
útlevelével,
vezetői
engedélyével
vagy
diákigazolványával igazolja.

o

A megnyíló helyszíneken a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt
lévő kiskorúak maszk viselésére nem kötelesek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti Kormányrendelet értelmében a badacsonytomaji
üdülőnkben az üdülésben résztvevő, 18. életévet betöltött vendégeknek védettségi
igazolvány kártya bemutatásával igazolniuk kell, hogy védett személyek!
A 18. életévet be nem töltött vendégek az életkorukat a fentebb részletezett okmányokkal
tudják igazolni.

Ezek hiányában a Kormányrendelet előírása szerint vendéget nem
fogadhatunk!
Kérjük kedves nagykorú vendégeinket,
igazolványuk megszerzéséről!
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„A Kormány 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik
fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról”
1

Amennyiben nem kívánnak védettségi igazolványt szerezni, vagy az üdülés megkezdéséig már
nincs módjuk azt megszerezni:
o

2021. május 15-ig Juhász Krisztinánál (email: munkaugy@kasz.hu, telefonszám:
06 30 586 9034) jelezzék, hogy a kormányrendeletben foglaltaknak nem tudnak
eleget tenni, ezért az üdülési foglalásukat lemondják.

A 2021. május 15-ig jelzett lemondás esetén a badacsonytomaji üdülésre befizetett
teljes összeget visszautaljuk.
A 2021. május 15-e utáni lemondás esetén a regisztrációs díjat (20.000 Ft) nem áll
módunkban visszatéríteni.

Megértésüket köszönjük!

Budapest, 2021. április 28.

