Rendelet a COVID-19 fertőző betegség
megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó
intézkedésekről
SzK Hivatalos Közlönye, 152/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021,
59/2021, 60/2021 és 64/2021

Egységes szerkezetbe foglalt szabályzat
1. szakasz

A jelen rendelettel meghatározzuk a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 fertőző
betegség terjedésének megfékezésére és visszaszorítására irányuló intézkedéseket, valamint az
intézkedések végrehajtásának feltételeit, módját, azok végrehajtóit és a hozzájuk szükséges
eszközöket.
2. szakasz

A COVID-19 fertőző betegségben szenvedő személyeket a betegek elszigetelésére és kezelésére
speciálisan kijelölt és előkészített helyiségekben különítik el és kezelik.
Az e szakasz 1. bekezdésében említett személyek kötelesek elfogadni a karanténkötelezettséget a
kijelölt létesítményekben, és betartani az illetékes orvos, azaz a járványügyi szakorvos által
elrendelt intézkedéseket és utasításokat.
A személy, aki e szakasz 2. bekezdésével összhangban nem tartja be az orvos utasítását, az
egészségügyi intézmény jelentése alapján kényszer izolációba helyezik a belügyekért felelős
igazgatási szerv képviselőjének jelenlétében.
E szakasz 1. bekezdésétől eltérve, azokat a személyeket, akiknél a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét
teszteléssel állapították meg, és akiknél a COVID-19 fertőző betegség tünetei vagy jelei nem
észlelhető, a lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvénnyel (a továbbiakban:
törvény), házi izolációba kerülnek egészségügyi felügyelettel a SARS-CoV-2 vírus által okozott
akut légúti megbetegedések miatt 14 napig, ezt követően egészségügyi vizsgálatra jelentkeznek a
háziorvosnál (COVID klinika) állandó lakóhelye, vagy átmeneti lakóhelye egészségházában, míg
a fertőző betegségben szenvedő személyeket, amelyekben a betegség súlyossága miatt nincs
szükség kórházi kezelésre, a fertőzés időtartama alatt, egy szakorvos vizsgálatát követően
(COVID-kórház felvételi-betegosztályozási központja) otthoni izolációba küldik az alapellátási
orvos felügyelete (COVID klinika) mellett, és szükség esetén a COVID kórházak felvételibetegosztályozási központjába kerülnek.

A SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegségben szenvedő személyeket az e
szakasz 1. bekezdésével összhangban történő elkülönítés és kezelés után ellenőrző RT-PCR
vizsgálat nélkül otthoni kezelésre bocsátják, és a elbocsájtás után kötelesek 14 napig
egészségügyi felügyelet alatt maradni a SARS-CoV-2 vírus által okozott akut légzőszervi
megbetegedés miatt (otthoni izoláció), majd a lakóhelyükön lévő egészségügyi központban
megjelenni, hogy egy egészségügyi alapellátó orvos megvizsgálja őket.
A 4. és 5. bekezdésben említett házi izoláció intézkedései betartásának ellenőrzését a belügyekért
felelős államigazgatási szerv hajtja végre, a vizsgálatot végző intézmény által benyújtott adatok
alapján.
3. szakasz

A lakosság tesztelését a SARS-CoV-2 vírus jelenlétére az állami tulajdonban lévő egészségügyi
intézmények valamennyi mikrobiológiai laboratóriumában, valamint az állami tulajdonban lévő
valamennyi laboratóriumban, amelyek tevékenységeket végeznek az állategészségügy, az
élelmiszerbiztonság, a minőségellenőrzés és a tejbiztonság területén, valamint az
élelmiszerekben és takarmányokban, a növényegészségügyben, a vetőmagokban és az ültető
anyagokban található tiltott, illegális, káros és nemkívánatos anyagok tesztelésében, illetve
növényi gének bankjaiban, és amelyek laboratóriumi vizsgálatokra alkalmasak a törvény 21.
szakasza értelmében.
A nasopharyngealis tamponmintákban a SARS-CoV-2 antigén (Ag) kimutatását minden állami
és magántulajdonban lévő mikrobiológiai laboratóriumban elvégezhető, a Szerb Köztársaság
területére létrehozott Közegészségügyi Intézet feltételeinek és utasításainak megfelelően.
A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említett intézmények és laboratóriumok tesztelésének és
kimutatásának eredményeiről köteles naponta jelentést tenni az illetékes közegészségügyi intézet
számára, az e szakasz 2. bekezdésében említett utasítás által meghatározott módon.
Az e szakasz 3. bekezdésében említett jelentéstétel céljából speciális szoftveres megoldás
hozható létre és használható a Szerb Köztársaság területére.
4. szakasz

A fertőző betegségek Szerb Köztársaság területére történő behozása elleni védelem érdekében a
Szerb Köztársaságba érkező külföldiek csak akkor léphetnek be a Szerb Köztársaságba, ha a 48
óránál nem régebbi SARS-CoV-2 vírus RT-PCR tesztjük negatív, amelyet annak az országnak a
referencialaboratóriumai adnak ki, ahonnan származnak, azaz ahonnan a Szerb Köztársaságba
érkeznek. Az utasoknak utazás előtt, nem pedig a Szerb Köztársaságba való érkezésükkor kell
tesztelniük. Nem léphetnek be a Szerb Köztársaságba, ha még nem tesztelték őket, és nincs
negatív RT-PCR-tesztjük a SARS-CoV-2 vírus jelenlétére vonatkozóan, amely 48 óránál nem
régebbi, és vissza kell térniük abba az országba, ahonnan származnak. Ha késés lép fel a Szerb

Köztársaságba való belépés során, ami nem az utas hibájának tulajdonítható, hanem egy olyan
külső esemény következménye, amelyet nem lehetett megjósolni, elkerülni vagy kiküszöbölni
(repülő késése, buszok, vonatok indulása stb.), akkor a teszt a Szerb Köztársaságba való
belépéstől számítva nem lehet 72 óránál régebbi.
Szerb Köztársaságba való belépéskor a Szerb Köztársaság azon állampolgárai és azon külföldi
állampolgárok, akik ideiglenes tartózkodási hellyel vagy állandó lakóhellyel rendelkeznek a
Szerb Köztársaságban, valamint a diplomáciai és konzuli személyzet tagjai és családtagjaik
számára, akiknek nincs az eredmények kiadásától számított 48 óránál nem régebbi negatív RTPCR teszt a SARS-CoV 2 jelenlétére, amelyet annak az országnak a referencialaboratóriuma
adott ki, ahonnan származnak, azaz amelyből belépnek a Szerb Köztársaságba, 10 napos otthoni
karanténkötelezettséget írnak elő.
Az e szakasz 2. bekezdésében említett intézkedés érvényét veszti, ha az a személy, akinek azt
előírták az intézkedés időtartama alatt RT-PCR tesztje negatív lesz a SARS-CoV-2 vírus
jelenlétére vonatkozóan, amelyet a Szerb Köztársaság referencialaboratóriuma adott ki.
A Szerb Köztársaságba történő belépés korlátozásának alkalmazási módját és az e korlátozás alól
mentesített személyeket az egészségügyben illetékes miniszter jogi aktusa határozza meg.
Az e szakasz 1. bekezdésében említett, a SARS-CoV-2 vírus jelenlétére vonatkozó negatív RTPCR teszt birtoklásának és az e szakasz 2. bekezdésében említett otthoni karantén intézkedések
végrehajtás ellenőrzését a belügyekért felelős államigazgatási szerv végzi, a vizsgálatot végző
intézmény és az egészségügyi ellenőrzésért felelős államigazgatási szerv által benyújtott adatok
alapján.
Az Egyesült Államokból érkező személyeknél negatív RT-PCR teszt helyett azonos feltételek
mellett elismerik a negatív FIA Rapid Antigen tesztet.
4a szakasz

Az e rendelet 4. szakaszában említett korlátozások alól kivételt képez az a személy, aki a Szerb
Köztársaság közegészségügyi intézménye által a COVID-19 elleni teljes oltásról szóló
igazolással rendelkezik, és negatív SARS-CoV-2 kimutatására alkalmazott RT-PCR teszt vagy
FIA RAPID antigén teszt nélkül léphet be a Szerb Köztársaságba.
A Szerb Köztársaság állampolgárai és külföldi állampolgárok, akik ideiglenes tartózkodási
hellyel vagy állandó lakóhellyel rendelkeznek a Szerb Köztársaságban, valamint diplomáciai és
konzuli személyzet tagjai és családtagjaik, akiknél megerősítették a SARS-CoV-2 fertőzés
jelenlétét, a Szerb Köztársaságba SARS-CoV-2 vírus jelenlétének negatív tesztje vagy az e
szakasz 1. bekezdésében említett teljes oltás igazolás nélkül akkor megengedett a belépés, ha
rendelkezik pozitív REAL TIME PCR teszttel vagy a SARS-CoV-2 antigén tesztje pozitív a
SARS-CoV-2-re, és az első teszttől nem telt el kevesebb, mint 14 nap és legfeljebb hat hónap a
kiállítás dátumától számítva.

Az e szakasz 2. bekezdésében említett pozitív SARSCoV-2 REALTIME PCR-tesztet vagy a
SARSCoV-2 antigének kimutatására szolgáló tesztet azzal az igazolással kell igazolni, amely
igazolja, hogy az illető átesett a fertőzésen, amelyet a fertőzésen Szerb Köztársaság területén
létesített közegészségügyi intézmény állított ki.
4b szakasz

A személy, aki rendelkezik a COVID-19 elleni teljes védőoltásról szóló igazolással, amelyet
annak az államnak az illetékes hatósága vagy intézménye állított ki, amellyel a Szerb
Köztársaság megállapodást kötött a COVID-19 fertőző betegség elleni oltás elfogadásáról, vagy
tényleges viszonosság áll fenn a COVID-19 fertőző betegség elleni oltási igazolás elfogadására
(a továbbiakban: elfogadott oltási igazolás) negatív SARS-CoV 2 vírus kimutatására alkalmazott
RT-PCR teszt vagy FIA RAPID antigén teszt nélkül léphet be a Szerb Köztársaságba.
Kiskorú, 18 éves koráig, e rendeletben meghatározott feltételekkel, elfogadott oltási igazolás
nélkül is beléphet a Szerb Köztársaságba, ha a Szerb Köztársaságba egy igazolvánnyal
rendelkező személy kíséretében lép be.
Az az államigazgatási szerv, amelynek hatálya alá tartoznak az e szakasz 1. bekezdésében
említett megállapodás tárgyát képező kérdések, azaz amelynek vezetője felhatalmazást kapott és
haladéktalanul aláírta a megállapodást, értesíti az egészségügyi ügyekért felelős államigazgatási
szervet és a belügyekért felelős államigazgatási szerv, a határátlépés ellenőrzése e megállapodás
alapján, valamint a Szerb Köztársaságba történő belépés feltételei.
Az e szakasz 1. bekezdésében említett mentesülés alkalmazásának módját az illetékes
egészségügyi miniszter aktusa határozza meg.
Az elfogadott oltási igazolás birtoklásának ellenőrzését a belügyekért felelős államigazgatási
szerve végzi.
4c szakasz

Olyan személy, akinek REAL TIME PCR-tesztje pozitív a SARS-CoV-2-re, vagy tesztet végzett
a SARS-CoV-2 antigén kimutatására, és akinél nem telt el kevesebb, mint 14 nap vagy több mint
6 hónap, és amelyet az illetékes hatóság adott ki vagy annak az országnak az intézménye,
amellyel a Szerb Köztársaság megállapodást kötött a pozitív teszt elfogadásáról, vagy amellyel a
pozitív teszt elfogadásakor tényleges viszonosság áll fenn (a továbbiakban: igazolás arról, hogy a
betegségen korábban átesett), a SARS-CoV-2 vírust kimutató negatív RT-PCR teszt vagy FIA
RAPID antigén teszt vagy elfogadott oltási tanúsítvány tekintetében léphet be a Szerb
Köztársaságba.

Kiskorú, 18 éves korig, az e rendeletben meghatározott feltételekkel és a fertőzésen való átesés
igazolása nélkül léphet be a Szerb Köztársaságba, ha a Szerb Köztársaságba olyan személy
kíséretében lép be, aki megfelel a Szerb Köztársaságba való belépés feltételeinek.
Az az államigazgatási szerv, amelynek hatálya alá tartoznak az e szakasz 1. bekezdésében
említett megállapodás tárgyát képező kérdések, azaz amelynek vezetője felhatalmazást kapott és
haladéktalanul aláírta a megállapodást, értesíti az egészségügyi ügyekért felelős államigazgatási
szervet és a belügyekért felelős államigazgatási szerv, a határátlépés ellenőrzése e megállapodás
alapján, valamint a Szerb Köztársaságba történő belépés feltételei.
Az e szakasz 1. bekezdésében említett mentesülés alkalmazásának módját az illetékes
egészségügyi miniszter aktusa határozza meg.
A fertőzésen való átesésről szóló igazolás birtoklásának ellenőrzését a belügyekért felelős
államigazgatási szerv végzi.
4d szakasz

Az e rendelet 4b. és 4c. szakaszában említett azon országok listáját, amelyekkel tényleges
viszonosság van, a külügyminisztériumtól vagy az idegenforgalomért felelős minisztériumtól
kapott adatok alapján az illetékes egészségügyi miniszter jogi aktusával határozza meg.
5. szakasz

A Szerb Köztársaságba való belépéskor, a határátkelőhelyek látható helyein, az államhatárt
átlépő személyek értesítése céljából írásbeli értesítést helyeznek el - egészségügyi figyelmeztetés
a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség előfordulásának, terjedésének és
visszaszorításának megelőzésére irányuló intézkedésekről, valamint az útlevél-ellenőrzés során
egyéb írásos értesítéseket is lehet benyújtani egészségügyi figyelmeztetés formájában.
Az e szakasz 1. bekezdésében említett értesítés megjelenését és tartalmát a Szerb Köztársaság
területére létrehozott Közegészségügyi Intézet határozza meg.
6. szakasz

Beltéri nyilvános helyeken való tartózkodásuk alatt a polgárok kötelesek védőmaszkot viselni és
legalább két méter távolságot tartani azon személyek között, akikkel nem ugyanabban a
háztartásban élnek, hogy megakadályozzák a COVID-19 fertőző betegség terjedését.
Nyílt nyilvános helyeken, ha nem lehetséges két ember közötti, legalább két méteres távolság
fenntartása (üzletek, gyógyszertárak, busz- és egyéb megállók előtt stb.), kötelező a
védőmaszkok viselése.
A közúti és a vasúti személyszállításban kötelező a védőmaszk viselése.

A kiskorú gyermekek vagy a speciális igényű gyermekek szülei, azaz gondviselőik kötelesek
biztosítani, hogy a 1-3. bekezdésben említett esetekben a négy évnél idősebb gyermekek
védőmaszkot viseljenek.
7. szakasz

A közép- és általános iskolákban végzett tanítás, valamint az óvodai nevelés és a hallgatói
szabványok közvetlen munkája, ideértve a kirándulásokat és az érettségi mulatságok szervezését,
valamint előadásokat, gyakorlatokat, szemináriumokat és a felsőoktatási intézmények
hallgatóival való hasonló munkaformákat az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési
Minisztérium és az illetékes intézet, azaz a Közegészségügyi Intézet ajánlásai alapján hajtják
végre.
8. szakasz

Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), akik a kiskereskedelem és a vendéglátás
területén végeznek tevékenységeket, ideértve az ételek és italok értékesítését, végezhetik ezt a
tevékenységet, illetve szolgáltatásokat nyújthatnak, azaz kiszolgálhatják az ügyfeleket beltéren
és szervezett szabadtéri kerthelyiségekben - az e rendeletben előírt és a munkáltató jogszabályai
által meghatározott megelőző intézkedések alkalmazásával, a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem területén érvényes törvényekkel és előírásokkal összhangban.
Az e szakasz 1. bekezdésében említett jogi személyek és vállalkozók az alkalmazottak és a
szolgáltatást igénybe vevők vonatkozásában kötelesek minden olyan megelőző intézkedést
alkalmazni, amelyek befolyásolják a munkavállalók és a szolgáltatást igénybe vevők biztonságát
és egészségét, különös tekintettel a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására
(a fizikai távolság, azaz a két személy közötti legalább két méteres távolság megtartását biztosító
munkafolyamat megszervezése, a munkához szükséges bútorok, gépek, szerszámok és eszközök
kötelező fertőtlenítése a szolgáltatás minden egyes felhasználó számára történő megadása után,
védőeszközök kötelező használat, azaz az alkalmazottak kötelesek maszkot hordani - kültéri
szolgáltatások nyújtására, valamint korlátozott számú személynek a szobában történő további
intézkedéseire, és a felhasználók közötti két méternél kevesebb távolságra, üveg, műanyag vagy
hasonló védőfal használatával történő szolgáltatások nyújtására, a helyiségek kötelező
fertőtlenítésére és padlók, kötelező védőeszközök használata - szolgáltatást igénybe vevőinek
kötelező a maszkviselés - beltéri szolgáltatások nyújtására) és ebben az értelemben az e szakasz
1. bekezdésében említett jogi aktus szerves részeként fogadja el az intézkedések végrehajtására
vonatkozó külön tervet.
A vendéglátóipari egységek munkaideje, kivéve azokat, amelyekben ételeket és italokat
készítenek és szállítanak az ügyfeleknek, vagy amelyekben az ételeket és italokat pult nélkül
értékesítik, azaz anélkül, hogy az ügyfél belépne a létesítménybe, valamint azok, amelyekben a
szolgáltatásokat a létesítmény nyitott részén nyújtják, korlátozott, így ezek a létesítmények és
éjszakai klubok nem működnek 01.00 és 06.00 óra között.

Azok az étkezési létesítmények, amelyekben ételeket és italokat készítenek szállításra, valamint
azok az étkezési létesítmények, amelyek élelmiszereket és italokat árusítanak anélkül, hogy a
felhasználó belépne a létesítménybe, kötelesek biztosítani, hogy legfeljebb három vendég
gyűlhessen össze a létesítmény előtt, valamint a létesítmény előtti maszkviselést és a
távolságtartást az e rendelet 6. szakaszának 2. bekezdése értelmében.
9. szakasz

Jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), akik árukat értékesítenek vagy szolgáltatásokat
nyújtanak bevásárlóközpontokban és hasonló létesítményekben, amelyekben a kiskereskedelem
területén tevékenységet folytatnak, és amely magában foglalja az áruk és szolgáltatások eladását
olyan üzletekben, amelyek nagyobb zárt térből lépnek be, kötelesek az alkalmazottak és a
szolgáltatást igénybe vevők vonatkozásában minden olyan megelőző intézkedést alkalmazni,
amely befolyásolja az alkalmazottak és a szolgáltatást igénybe vevők biztonságát és egészségét,
különös tekintettel a COVID-19 fertőző betegségek terjedésének megakadályozására (a térben
korlátozott számú embert biztosító munkafolyamat megszervezése, legalább két méteres fizikai
távolság vagy két ember közötti távolság fenntartása, üveg, műanyag vagy hasonló korlátok
alkalmazásával történő szolgáltatások biztosítása, helyiségek és padlók, bútorok, gépek, az egyes
felhasználók számára nyújtott szolgáltatás utáni munkához szükséges eszközök és berendezések
kötelező fertőtlenítése, az alkalmazottak és a szolgáltatás felhasználói számára védőfelszerelések
kötelező használata) és ebben az értelemben szükséges egy különleges tervet elfogadni az
intézkedések végrehajtására, amely a kockázatértékelésről szóló törvény szerves részét képezi,
amelyet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén elfogadott törvényekkel és
rendeletekkel összhangban fogadnak el.
A kiskereskedelemmel foglalkozó jogi személyek és vállalkozók kötelesek biztosítani, hogy
azokban a létesítményekben, ahol kiskereskedelmet folytatnak, azaz olyan létesítményekben,
ahol árukat értékesítenek vagy szolgáltatásokat nyújtanak bevásárlóközpontokban vagy hasonló
létesítményekben, amelyekben tevékenységeket folytatnak a kiskereskedelem területén, és amely
magában foglalja az áruk értékesítését és a szolgáltatások teljesítését olyan helyiségekben,
amelyekbe nagyobb zárt térről lépnek be, hogy azok, akik nem viselnek egyéni védőmaszkot ne
lépjenek be, illetve ne tartózkodjanak az üzlethelyiségben.
Az e szakasz 3. bekezdésében említett jogi személyek és vállalkozók kötelesek jól látható helyen
elhelyezni egy figyelmeztetést arról, hogy védőmaszk nélküli személyek belépése vagy
tartózkodása nem megengedett.
Az e szakasz 3. bekezdésében említett jogi személyek és vállalkozók kötelesek kijelölni egy
személyt, aki felelős az egyéni védőmaszk (ellenőr) viselésével kapcsolatos intézkedések
betartásáért, kivéve azokat a jogi személyeket és vállalkozókat, akik legfeljebb három
alkalmazottal rendelkeznek .
10. szakasz

A nyilvános kulturális és művészeti rendezvények beltéri megtartásakor egyszerre legfeljebb 500
látogató vehet részt, és úgy, hogy minden második ülés szabad kell, hogy legyen, valamint a
látogatók és a rendezvény szervezésében részt vevő alkalmazottak kötelesek védőmaszkot
viselni.
Ha egy nyilvános kulturális és művészeti eseményt nyílt téren tartanak, akkor egyszerre
legfeljebb 500 látogató tartózkodása engedélyezett, így a látogatók között legalább két méteres
távolságot kell fenntartani, a rendezvényen résztvevő látogatók és alkalmazottak kötelező
védőmaszk viselésével.
10a szakasz

Ha egy sportversenyt zárt helyen tartanak, akkor a látogatók jelenlétének teljes kapacitásának
legfeljebb 30% -a lehet jelen abban a létesítményben, ahol a versenyt megrendezik, a látogatók
kötelező védőmaszkviselése mellett.
Ha egy sportversenyt nyílt helyen tartanak, akkor a látogatók jelenlétének teljes kapacitásának
legfeljebb 50% -a lehet jelen abban a létesítményben, ahol a versenyt megrendezik, a látogatók
kötelező védőmaszkviselése mellett.
10b szakasz

A szervezett ünnepségek, koncertek és egyéb olyan események során, amelyek nem e rendelet
10. szakaszában említett kulturális és művészeti események csoportjába tartozik, beltéren és
szabadban legfeljebb 500 fő jelenléte megengedett, a megelőző intézkedések kötelező
betartásával.
Kivételes esetekben, a COVID-19 fertőző betegség leküzdésére alakított válságstáb előzőleg
megszerzett hozzájárulásával több mint 500 ember jelenléte is engedélyezett.
Az egészségügyi ügyekért felelős miniszter által a COVID-19 fertőző betegségek
visszaszorításáért felelős válságstáb javaslatára elfogadott aktus részletesen szabályozza az e
szakasz 1. bekezdésében említett korlátozások és megelőző intézkedések alkalmazásának
módját.
11. szakasz

A különleges és klasszikus szerencsejátékok szervezői továbbra is szervezhetnek játékokat a
létesítményekben, feltéve, hogy a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozásával
kapcsolatos minden megelőző intézkedés biztosítja az alkalmazottak biztonságát és a szolgáltatás
használóinak biztonságát (korlátozott számú ember, a helyiségben fizikai távolság fenntartása,
azaz két személy közötti legalább két méteres távolság, kisebb távolság esetén üveg, műanyag
vagy hasonló akadály használata, a helyiségek, padlók, bútorok, gépek, szerszámok kötelező
fertőtlenítése és eszközök az egyes felhasználók kiszolgálás után, védőfelszerelések, azaz

maszkok kötelező használata mind az alkalmazottak, mind a szolgáltatás felhasználói számára)
és ebben az értelemben egy külön tervet kell elfogadniuk az intézkedések végrehajtására a
kockázatértékelésről szóló törvény szerves részeként, amelyet a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem területén elfogadott törvényekkel és előírásokkal összhangban fogadnak el.
A különleges és klasszikus szerencsejátékok szervezőinek munkaideje korlátozott, így azok a
létesítmények, amelyekben szerencsejátékokat szerveznek, nem működnek 23:00 órától másnap
reggel 6:00-ig.
12. szakasz

A helyi önkormányzati egységek kötelesek megszervezni a városi és az elővárosi közlekedést a
COVID-19 betegség megelőzését és kockázatának csökkentését szolgáló intézkedések
alkalmazásával, az illetékes intézet, azaz a Közegészségügyi Intézet ajánlásaival összhangban (a
továbbiakban: ajánlások). Az ajánlásokban előírt intézkedésektől el lehet tekinteni, ha az arra
felhatalmazott tisztviselők kötelesek ellátni a hivatali feladatokat.
Az autóbusz-fuvarozók és az autóbusz-állomások az ajánlásoknak megfelelően kötelesek saját
igényeik szerint megszervezni a helyközi, a speciális vonal- és személyszállítást.
Az autóbusz-fuvarozó lehetőségeinek megfelelően minél több autóbuszt kell alkalmaznia, hogy a
közúti forgalomban minél rendszeresebben végezhessék az utasok szállítását.
2021. szeptember 1-ig az autóbusz-fuvarozók kötelesek olyan indulásokat végrehajtani,
amelyekre az utasok igényei meg vannak határozva, de a korábban bejelentett indulásoknak
legalább a regisztrált menetrendek 50% -át el kell végezniük, ezt követően pedig a regisztrált
menetrendnek megfelelően kell közlekedést végrehajtani.
Az autóbusz-fuvarozók, akiknek 2021. június 1-ig érvényes nemzetközi engedélyük van a közúti
személyszállításra, csak akkor hajtanak végre indulást az engedély szerves részét képező
jóváhagyott menetrendből, ha bizonyos nemzetközi személyszállításra van szükség, valamint a
külföldi államok jóváhagyása arra, hogy a területükön a jelenlegi járványügyi helyzetnek
megfelelően utasszállítást végezzenek, ezt követően szükséges, hogy a szállítást a hatályos
nemzetközi engedélyekkel összhangban teljesítsék.
Az autóbusz-állomások állomásszolgáltatóinak megelőző intézkedéseket kell alkalmazniuk az
alkalmazottak biztonsága és a szolgáltatást igénybe vevők biztonsága érdekében, a
kockázatértékelésről szóló törvény szerves részét képező intézkedés-tervnek megfelelően,
amelyet az autóbusz-pályaudvar vezetője elfogad, a törvényi és a munkahelyi biztonsági
egészségvédelemi előírásokkal összhangban.
A vasútállomás vezetőjének megelőző intézkedéseket kell alkalmaznia az alkalmazottak
biztonsága és a szolgáltatást igénybe vevők biztonsága érdekében (a vasútállomás összes

helyiségének, berendezésének, bútorának kötelező fertőtlenítése, védőeszközök, azaz maszkok
kötelező használata). Az utasok hőmérsékletmérését a létesítmény jellemzői és a technikai
lehetőségek szerint kell megszervezni a vasútállomásra való belépéskor vagy a vonatba való
belépéskor.
A vasúttársaság és a vasútállomások üzemeltetője köteles az ajánlásoknak megfelelően
megszervezni a belső vasúti forgalom megszervezését és lebonyolítását.
Az utaskikötő kikötői üzemeltetői az ajánlásoknak megfelelően megelőző intézkedéseket
kötelesek alkalmazni a munkavállalók biztonsága és a szolgáltatást igénybe vevők biztonsága
érdekében.
13. szakasz

A helyi önkormányzati egység területén, ahol az illetékes hatóság rendkívüli állapotot hirdetett a
SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség járványának terjedése által
bekövetkezett rendkívüli helyzet bekövetkezése miatt, a szükségállapot kikiáltásáról szóló aktus
hatálybalépésének napján a következő különleges intézkedéseket kell alkalmazni a lakosság
fertőző betegségekkel szembeni védelme érdekében:
1) az ötnél több személy fedett és kültéri összejövetelének tilalma, ha nem lehetséges két
méteres fizikai távolság biztosítása és megfelelő személyi védelmi intézkedések;
2) legfeljebb öt ember gyűlhet össze a nyilvános parkokban és játszótereken, valamint
szabadtéri gyakorlatok során, megfelelő személyi védelmi intézkedések mellett;
3) minden zárt térben kötelező védőmaszkot viselni és tiszteletben tartani a két méter fizikai
távolságot;
4) ünnepségek, valamint sport- és egyéb szórakoztató rendezvények szervezésének tilalma;
5) a kertet és éjszakai klubokat nem tartalmazó vendéglátóhelyek munkaideje korlátozott, így
ezek a létesítmények nem működnek este 21:00 órától másnap reggel 6:00-ig;
6) a kerttel rendelkező vendéglátóhelyek munkaideje korlátozott, így ezek a létesítmények
21:00 órától a létesítmény zárt részében, valamint a létesítmény (kert) nyitott részében 23:00
óra és másnap 6:00 óra között nem nyújtanak vendéglátóipari szolgáltatást.
7) az étkeztetési létesítmények munkájának kiigazítása úgy történik, hogy legfeljebb két ember
ülhessen egy asztalnál, kivéve a szülőket és kiskorú gyermekeket, illetve a közös
háztartásban élő személyeket, az asztalok között kötelezően két méter távolságot kell
megtenni;
8) az összes óvintézkedés teljes végrehajtása az óvodai nevelési intézményekben;

9) elhalasztja az összejöveteleket az általános és középiskolákban, valamint a felsőoktatási
intézményekben, és megszervezi a felvételi és egyéb vizsgákat az összes egyéni védelmi
intézkedés alkalmazásával (két méteres fizikai távolság, kötelező maszk és / vagy
védőellenző és kesztyű viselése);
10) a tömegközlekedésben kötelező a védőmaszkok viselése, a járművek rendszeres
szellőztetésével és fertőtlenítésével;
11) szabadtéri és fedett uszodák, gyógyfürdők és wellness központok használatának tilalma;
12) védelmi intézkedések végrehajtása vallási épületekben és vallási szertartások végrehajtása
során;
13) védelmi intézkedések végrehajtása kozmetikai szalonokban, fodrászszalonokban,
szépségszalonokban, fitneszközpontokban és edzőtermekben (maszkok és kesztyűk);
14) az összes középület gyakori fertőtlenítése;
15) ajánlott a lakóépületekben lévő közös helyiségek fertőtlenítését naponta legalább egyszer;
16) az utcák és a közterületek minél gyakrabban történő mosása fertőtlenítőszerek használatával.
Az egyes helyi önkormányzati egységek esetében, amennyiben természeti katasztrófa miatt
szükségállapotot hirdetnek ki a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző járvány
terjedése miatt, a kormány külön határozattal megváltoztathatja az e szakasz 1. bekezdésében
említett intézkedéseket, azaz egyéb külön intézkedéseket, feltételeket, a végrehajtás módját és
végrehajtókat határozhat meg a lakosság védelme érdekében a COVID-19 fertőző betegséggel
szemben, ha a különleges körülmények megkövetelik.
E szakasz 1. és 2. bekezdésben származó védelmi intézkedések végrehajtása a törvényben
megállapított hatáskörökkel összhangban a községi elnökök, azaz a polgármesterek biztosítják,
koordinálják és felügyelik az illetékes önkormányzati, azaz városi szervek és szolgálatok, a helyi
önkormányzati egységek sürgősségi központjai és az illetékes intézmények, azaz
közegészségügyi intézetek által.
14. szakasz

A 8. szakasz 3. bekezdésének, a 11. szakasz 2. bekezdésének és a 13. szakasz 1. bekezdésének 5.
és 6. pontjának rendelkezéseiben meghatározott munkaidő-korlátozások és térbeli korlátozások a
COVID-19 fertőző betegség felszámolásáért felelős válságstáb javaslatára, módosítható az
egészségügyért felelős miniszter aktusával a jelenlegi járványügyi helyzetnek megfelelően.

Az egészségügyi ügyekért felelős miniszter által a COVID-19 fertőző betegségek
visszaszorításáért felelős válságstáb javaslatára elfogadott aktus részletesen szabályozza a jelen
rendelet 6., 8, 9., 10., 11. és 12. szakaszaiban említett megelőző intézkedések alkalmazásának
módját.
16. szakasz

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

