
A COVID-19 FERTŐZŐ BETEGSÉG IDŐTARTAMA ALATTI KEDVEZŐTLEN JÁRVÁNYÜGYI 

HELYZETBEN ALKALMAZANDÓ MUNKAIDŐRŐL ÉS TÉRBELI KORLÁTOZÁSOKRÓL 

SZÓLÓ RENDELET   

(SzK Hivatalos Közlöny 33/2021, 36/2021., 38/2021, 45/2021 és 49/2021. számok)  

1. E rendelettel megállapítjuk a munkaidőre vonatkozó korlátozásokat és a térbeli korlátozásokat a 2021. 

április 5-e 6.00 órától kezdődő időszakra vonatkozóan, amíg a járványügyi helyzet megköveteli   

2. 2021. május 7-től az vendéglátóipari létesítmények minden nap 06:00 és 22:00 óra között tarthatnak 

nyitva.    

A létesítmény zárt részében biztosítani kell, hogy:   

- a  szolgáltatás  felhasználóinak  a  létesítményben  való  tartózkodás  ideje  alatt  végig  maszkot  kell 

viselniük (akkor, amikor nem fogyasztanak ételt vagy italt),   

- az alkalmazottaknak maszkot kell viselniük,   különösen az  étel-és italkészítés, valamint a felszolgálás 

alkalmával  18.00 óra után nem lehet zenét lejátszani, sugározni, színpadi-zenés programot (ún. élő 

zenét) előadni.    

- - a létesítmény teljes kihasználtsága nem haladhatja meg a maximális kihasználtság 50% - át, valamint   

- a bejáratnál jól láthatóan fel kell tüntetni a teljes létesítmény, illetve helyiség hasznos területét, és a 

jelenlévő személyek számát (a hasznos terület az kiszolgálási területet jelenti, kivéve a kisegítő 

helyiségeket, WC-ket, raktárakat stb.), valamint a látogatók védőmaszkviselési kötelezettségét;   

A létesítmény szabadtéri részében biztosítani kell, hogy:   

- a  szolgáltatás  felhasználóinak  a  létesítményben  való  tartózkodás  ideje  alatt  végig  maszkot  kell 

viselniük (akkor, amikor nem fogyasztanak ételt vagy italt),   

- az   alkalmazottaknak maszkot kell viselniük, különösen az  étel-és   italkészítés,  alamint   a felszolgálás 

alkalmával  az  asztalok  között  legalább  kétméteres  távolságnak  kell  lennie úgy, hogy  az  

asztaloknál  ülő személyek közötti távolságot számolják  egy asztalnál nem ülhet ötnél több ember,   

- amennyiben  a  szabadtéri  részen  nincsenek  asztalok  és  székek,  a  szabadtéri részen  tartózkodó 

személyek  közötti  távolságot  úgy  kell  kialakítani,  hogy  minden  9  négyzetméteren  tartózkodhat  

egy személy,   

- a létesítmény szabadtéri részét fizikailag el kell különíteni a közterülettől úgy, hogy fizikai akadályt kell  

kihelyezni  az  említett  rész  és  a  közterület  közé, úgy,  hogy  a  szolgáltatás  felhasználója  és  a 

közterületen tartózkodó személy között legalább 3 méteres távolság legyen   

- 18.00 óra után nem lehet zenét lejátszani, sugározni, színpadi-zenés programot (ún. élő zenét) előadni.   

2a 2021. április 12-től a kiskereskedelemi tevekénységet végző, zárt vagy szabadtéri bevásárlóközpontok 

és hasonló létesítmények (a továbbiakban: létesítmény) minden nap  06:00-22:00 közötti munkaidőben 

működhetnek, kivéve a zárt térben található vendéglátó-ipari létesítményeket, amelyek ezen a 

létesítményen belül találhatók, és ahol ételeket és italokat szolgálnak fel az ülő vendégeknek 

(pultértékesítés megengedett).    

A létesítmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy  ne gyűljön össze nagyszámú ember az ételek és 

italok árusítására kialakított pult előtt, továbbá, hogy a várakozók között minden irányból legalább két 

méter távolság legyen, és hogy a pult közötti mozgásvonal láthatóan meg legyen jelölve    

A létesítmény vezetője A COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó 

intézkedésekről szóló rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 

17/21, 19/21, 22/21 i 29/21.)  alapján meghatározott intézkedések mellett, köteles az alábbiakat 

biztosítani:   

- a bejáratnál jól láthatóan fel kell tüntetni a teljes létesítmény, illetve helyiség hasznos területét, és a 

jelenlévő személyek számát (a hasznos terület az értékesítési területet jelenti, kivéve a kisegítő 

helyiségeket, WC-ket, raktárakat stb.), valamint a látogatók védőmaszkviselési kötelezettségét;   



- ha az épületnek több be- és kijárata van, meg kell határozni és jól láthatóan meg kell jelölni, hogy 

melyek a bejárati ajtók és melyek a kijárati ajtók;    

- az épületen belüli mozgásvonalakat meg kell határozni és jól láthatóan meg kell jelölni oly módon, hogy 

megakadályozzák a nagyszámú személy tartózkodását vagy összegyűjtését egy helyen, valamint a 

bejárattól a kijáratig tartó biztonságos mozgásirányokat;    

- fertőtlenítő szőnyeget kell használni az épület bejáratánál;    

- a látogatók közötti távolság legalább két méter kell, hogy legyen;    

- az alkalmazottaknak munkavégzés közben, különösen az ügyfelekkel való kapcsolattartás során 

védőmaszkot kell viselniük;    

- a felhasználók által használt közös helyiségeket és tárgyakat (WC-ket, kapaszkodókat a lépcsőn, lifteket 

stb.) óránként fertőtleníteni kell 70% -os alkoholtartalmú oldattal;   - ki kell jelölni egy bizonyos 

személyt, aki felelős a védőmaszk viselésének tiszteletben tartásáért (korona rendfenntartó),  

- ha az épület több bejárattal és kijárattal rendelkezik, több emelettel rendelkezik, és területe meghaladja 

az 500 négyzetméter hasznos területet, a központ vezetője köteles több személyt kinevezni a korona 

rendfenntartónak, hogy minden bejáratnál, azaz kijáratnál és 250 négyzetméterenként egy korona 

rendfenntartó legyen;    

- a korona rendfenntartónak jól látható jelzést kell viselnie (világos háttéren, a szavakat szembetűnő 

betűkkel kell írni: korona rendfenntartó);    

- a korona rendfenntartó köteles figyelmeztetni a látogatókat arra, hogy maszkot kell viselniük, amikor 

belépnek a létesítménybe, és a létesítményben való tartózkodás ideje alatt is;    

- ha a korona rendfenntartó észreveszi, hogy valamely egyén nem visel maszkot, haladéktalanul 

tájékoztatja az illetőt, hogy hagyja el a létesítményt azzal a figyelmeztetéssel, hogy az ilyen magatartás 

szabálysértést jelent, és ha ez a személy elutasítja a létesítmény elhagyását, akkor erről a korona 

rendfenntartó értesíti az illetékes felügyeleti szolgálatot.    

Az a jogi személy vagy vállalkozó, aki árukat értékesít vagy szolgáltatásokat nyújt abban létesítményben, 

ahol árukat értékesít, azaz szolgáltatásokat nyújt (a továbbiakban: üzlet)  A COVID-19 fertőző betegség 

megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 

151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21.)  alapján meghatározott 

intézkedések mellett, köteles az alábbiakat biztosítani:   

- az üzlet bejáratánál egyértelműen fel kell tüntetni az üzlet hasznos területét és a személyek számát, akik 

bent tartózkodhatnak;    

- ha az üzletnek több be- és kijárata van, meg kell határozni és jól láthatóan meg kell jelölni, hogy melyek 

a bejárati ajtók és melyek a kijárati ajtók;    

- az üzleten belüli mozgásvonalakat meg kell határozni és jól láthatóan meg kell jelölni oly módon, hogy 

megakadályozzák a nagyszámú személy tartózkodását vagy összegyűjtését egy helyen, valamint a 

bejárattól a kijáratig tartó biztonságos mozgásirányokat;    

- a pénztárgép előtt vagy a vásárlók sorban történő egyéb várakozása során a felhasználók közötti 

legalább két méteres távolságnak kell lennie, jól látható jelölésekkel szemléltetve a távolságot;    

- a látogatók közötti távolság legalább két méter kell, hogy legyen;    

- az alkalmazottaknak, mint például a pénztárgép kezelők, munkavégzés közben, különösen az 

ügyfelekkel való kapcsolattartás során védőmaszkot kell viselniük;    

- a felhasználók által használt közös helyiségeket és tárgyakat (WC-ket, öltözőket stb.) óránként 

fertőtleníteni kell 70% -os alkoholtartalmú oldattal;    

- - ki kell jelölni egy bizonyos személyt, aki felelős a védőmaszk viselésének tiszteletben tartásáért 

(korona rendfenntartó),  



- és ha az üzlet több bejárattal és kijárattal rendelkezik, több emelettel rendelkezik, és területe meghaladja 

az 500 négyzetméter hasznos területet, a jogi személy (vállalkozó) köteles több személyt kinevezni a 

korona rendfenntartónak, hogy minden bejáratnál, azaz kijáratnál és 250 négyzetméterenként egy 

korona rendfenntartó legyen;    

- a korona rendfenntartónak látható jelzést kell viselnie (világos háttéren, a szavakat szembetűnő betűkkel 

kell írni: korona rendfenntartó);    

- a korona rendfenntartó köteles figyelmeztetni a látogatókat arra, hogy maszkot kell viselniük, amikor 

belépnek az üzletbe, és az üzletben való tartózkodás ideje alatt is;    

- ha a korona rendfenntartó észreveszi, hogy valamely egyén nem visel maszkot, haladéktalanul 

tájékoztatja az illetőt, hogy hagyja el az üzletet azzal a figyelmeztetéssel, hogy az ilyen magatartás 

szabálysértést jelent, és ha ez a személy elutasítja az üzlet elhagyását, akkor erről a korona rendfenntartó 

értesíti az illetékes felügyeleti szolgálatot.    

- a korona rendfenntartó köteles figyelmeztetni a felhasználókat a távolságtartás betartásának 

szükségességére, amíg sorban várnak.   

- 3.Mindennap 6.00 óra és 22.00 közötti munkaidővel dolgozhatnak az alábbi tevékenységeket végző 

létesítmények:   

1) gyógyszertárak (beleértve az állat- és mezőgazdasági gyógyszertárakat)   

2) a besorolt és nem besorolt szálláshelyeken, valamint a besorolt magánszálláshelyeken működő 

éttermekben és étkeztetési szolgáltatást nyújtó egyéb helyiségekben csak azokat a személyeket lehet 

kiszolgálni, akik szállást foglaltak az említett szálláshelyeken;   

3) kiskereskedelem (üzletek és egyéb elárusítóhelyek);   

4) a szak-, tudományos, innovációs és műszaki tevékenységet, pénzügyi és biztosítási tevékenységet, 

ingatlanközvetítést,   tájékoztatási   és   kommunikációs,   adminisztratív   és   támogató   

tevékenységet, kézműves és egyéb tevékenységet végző létesítmények, üzletek, műhelyek és egyebek   

5) sport (fitnesz központok, edzőtermek, tornatermek, spa központok, medencék, valamint sportra és 

szabadidős tevékenységre szolgáló egyéb létesítmények és hasonlók)   

6) szerencsejátékok (fogadóirodák, játéktermek és hasonlók).   

7) Élelmiszeripari termékeket árusító üzletek és elárusítóhelyek, állateledel-boltok (pet shopok, 

takarmányboltok és egyebek), zárt és szabadtéri piacok  

8) a zárt és szabadtéri piacok keretében működő üzletek és elárusítóhelyek (hentesüzletek, sütödék, 

élelmiszer-ipari szaküzletek és hasonlók)   

9) Üzletek, értékesítési helyek és helyek, ahol árukat értékesítenek vagy szolgáltatásokat nyújtanak 

amelyek bevásárlóközpontokban végzik tevékenységüket, s amelyek esetében az üzemeltető külön 

bejáratot tud biztosítani vagy amelyekbe nem kívülről kell bemenni vagy közvetlenül a közterületről;   

10) létesítmények, ahol kulturális szolgáltatásokat nyújtanak (színházak, mozik, múzeumok, galériák).   

4. A korlátozások nem vonatkoznak az alábbi létesítmények munkaidejére:   

1) gyógyszertárak (beleértve az állat- és mezőgazdasági 

gyógyszertárakat)  

2) benzinkutak az üzemanyag-értékesítési tevékenységek során;   

3) kereskedelemi, vendéglátói és egyéb élelmiszert szállító létesítmények;    

4) orvosi és fogorvosi szolgáltatást nyújtó rendelők és laboratóriumok, valamint állatorvosi rendelők és 

laboratóriumok   

5. A  jelen  rendelet  2.  és  3.  pontjában  foglalt  munkaidő  alatt  minden  létesítményben,  

amelynek engedélyezett  a  működése,  a  jogi  személynek  vagy  vállalkozónak  biztosítania  kell  a  

megfelelőtávolságot a jelenlévő személyek között, mégpedig úgy, hogy minden 9 négyzetméteren csak 



egy személy tartózkodhat, kivéve  az edzőtermekben,  fitnesz központokban  és spa központokban,  ahol 

minden 16 négyzetméteren tartózkodhat egy személy   

Az e pont 1. bekezdésében említett korlátozások alól kivételt képeznek azok a létesítmények, ahol 

fodrászati és kozmetikai szolgáltatásokat nyújtanak, vagy más olyan szolgáltatásokat, amelyek közvetlen 

kapcsolatot igényelnek a munkavállaló és a szolgáltatás használója között, a jelenlévő személyek közötti 

távolságnak olyannak kell lennie, hogy négy négyzetméterenként csak egy személy tartózkodhat, és a 

jelenlévők közötti távolság nem lehet kevesebb, mint két méter.   

6. E rendelet hatálybalépésének napján a COVID-19 fertőző betegség időtartama alatt kedvezőtlen 

járványügyi helyzetben alkalmazandó munkaidőről szóló rendelet érvényét veszti (SzK Hivatalos 

Közlönye 21/22,21/23 és 21/25. számok)   

7. A jelen rendelet a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelenését követő napon lép 

hatályba.    

   

A COVID-19 fertőző betegség időtartama alatti kedvezőtlen járványügyi helyzetben alkalmazandó 

munkaidőről és térbeli korlátozásokról szóló rendelet módosításáról szóló Rendelet önálló rendelkezései 

(SzK Hivatalos Közlöny, 45/2021. Sz.)   

2. A jelen rendelet a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelenésének napján lép hatályba.    

   

A COVID-19 fertőző betegség időtartama alatti kedvezőtlen járványügyi helyzetben alkalmazandó 

munkaidőről és térbeli korlátozásokról szóló rendelet kiegészítéséről szóló Rendelet önálló rendelkezései 
(SzK Hivatalos Közlöny, 49/2021. Sz.)   

 

2. A jelen rendelet a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelenését követő napon lép 

hatályba.    

  


