
A Topolya Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2020. 07. 08-i ülésén hozott 
határozatok a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban 

 
 1. Abban az esetben, ha július hónapban megtartjuk a vásárt Topolyán, időben értesítjük a 
polgárokat és a nyilvánosságot. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a polgároknak nem kellene 
olyan helyre menniük, ahol nagy tömeg gyűlik össze, ha mégis el kell menniük a vásárba, szigorúan 
be kell tartaniuk az előírt óvintézkedéseket (maszk és kesztyű viselése, a kellő távolság betartása és 
egyéb óvintézkedések). 
 2. Minden polgár köteles maszkot viselni zárt helyen, mégpedig teljesen szabályos módon, 
valamint tartani kell a legalább 2 méteres távolságot.  
 3. Az ügyfélszolgálati alkalmazottak kötelesek zárt helyen maszkot viselni, mégpedig teljesen 
szabályos módon.  
 4. A taxisofőröknek és utasaiknak maszkot kell viselniük. A sofőr köteles rendszeresen 
kiszellőztetni és fertőtleníteni a járművet, különösen azokat az elemeket, amelyekkel az utas 
érintkezik. 
 5. A piacokon kötelező a maszkviselés. Ez az árusokra, a vevőkre és a piaci dolgozókra is 
vonatkozik. 
 6. A vendéglátóhelyeknek alkalmazniuk kell minden, a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott 
COVID-19 fertőző betegség terjedésének megfékezésére vonatkozó megelőző intézkedést, amelyekkel 
biztosítják az alkalmazottak és a szolgáltatás felhasználóinak biztonságát, a vendégek számát 
korlátozni kell, mégpedig úgy, hogy minden 4 m2-re jut egy vendég, be kell tartani az emberek közötti 
megfelelő távolságot, vagyis legalább két méter távolság kell, hogy legyen két ember között, kisebb 
távolság esetén pedig üveg, műanyag vagy egyéb akadályt kell alkalmazni. A személyzetnek egész idő 
alatt védőmaszkot kell viselnie. A vendég csak addig nem visel maszkot, amíg az asztalnál ül. Ez azt 
jelenti, hogy érkezéskor, távozáskor, a mosdóba menetelkor és egyéb esetekben a vendég köteles 
védőmaszkot viselni. A létesítmény és a mosdó bejáratánál kötelezően kézfertőtlenítőt kell kihelyezni. 
 7. A vendéglátóhely nyitott részében (nyári kerthelyiségek) a vendégek számát korlátozni kell, 
a kert területének minimum 2 m2-e kell, hogy jusson egy vendégre. 
 - Amennyiben közterület elfoglalásával lehetséges a nyílt típusú kerthelyiségek kibővítése, 
engedélyezett ezek kibővítése a közterületekre a kapacitások (az asztalok és székek számának) 
növelése nélkül, amennyiben ily módon csökken a járványügyi kockázat a vendégekre nézve, azzal a 
feltétellel, hogy nem szabad korlátozni a gyalogosok szabad eljárását, s nem szabad veszélyeztetni a 
közlekedés biztonságát.  
 - A vendég csak addig nem visel maszkot, amíg az asztalnál ül. Érkezéskor, távozáskor, a 
mosdóba menetelkor és egyéb esetekben a vendég köteles védőmaszkot viselni. 
 8. Minden használat után fertőtleníteni kell az asztalokat és a felszereléseket. 
 Minden asztalnál és a mosdónál kézfertőtlenítőnek kell lennie.  
 Az eszközöket és az edényeket kizárólag géppel szabad mosni. 
 A vendéglátóhelyeknek be kell tartaniuk az illetékes szervek utasításait. 
 A vendéglátóhelyek 23.00 óráig tarthatnak nyitva.  
 9. A szabadtéri medencék és a tavak használóinak száma egy felhasználóra vonatkoztatva 4m² 
víz- és nyugágyterületekre korlátozódik, kötelezően be kell tartani a 2 méteres távolságot. 
 10. Javasoljuk az esküvők, keresztelők, bulik és egyéb tömeges ünnepségek elhalasztását, 
vagy csak a protokolláris szempontból legszükségesebb személyek lehetnek jelen.  
 11. Az óvodák és az iskoláskor előtti intézmények kötelesek alkalmazni minden óvintézkedést 
(maszk, távolságtartás, kéz- és helyiségfertőtlenítés). A szülőknek azt javasoljuk, hogy amennyiben 
meg tudják oldani otthon a gyermekfelügyeletet, ideiglenesen ne vigyék őket az iskoláskor előtti 
intézménybe.  
 12. A kozmetikai és fodrászszalonok, a fitneszközpontok és edzőtermek munkáját az 
óvintézkedésekkel (maszk, távolságtartás, kéz- és helyiségfertőtlenítés) összhangban kell 
megszervezni. 
 13. A vallási létesítményekben és a szertartások során alkalmazni kell az óvintézkedéseket 
(maszk, távolságtartás, kéz- és helyiségfertőtlenítés).  
 14. A lakóépületek közös helyiségeit és bejáratát legalább naponta egyszer fertőtleníteni kell. 



 15. A Komgrad KV, a Standard Kft. és a helyi közösségek végzik az utcák és a közterületek 
mosását minden piac után, a megfelelő fertőtlenítőszer alkalmazásával.   
 16. Az intézkedések végrehajtásáról a községi kommunális felügyelőség és a törvényben 
megszabott egyéb szervek gondoskodnak. Az intézkedések megszegése a természetes és a jogi 
személyek szabálysértési felelősségét vonja magával, a vendéglátóhelyek, üzletek vagy a fent említett 
objektumok esetében pedig hétnapos bezárást von magával.  
 

II. 
 

 E záróhatározat azonnal hatályba lép. 
 

III. 
 

 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján és a 
tömegtájékoztatási eszközökben.  
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