
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 
Szám: 217-22/2020-II-4 
Kelt: 2020. 05. 03-án 
Topolya 
 
 A védelmi törvény 29. szakasza és a Szerb Köztársaság elnökének, a Nemzetgyűlés 
elnökének és a Szerb Köztársaság kormányfőjének a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozata 
alapján, a kihirdetett rendkívüli állapot feltételei közepette, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló 
határozat, valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20, 60/20, 61/20, 
62/20 és 63/20 szám) által bevezetett intézkedéseket és korlátozásokat figyelembe véve, a Rendkívüli 
Helyzetek Községi Törzskara tizenhatodik rendkívüli ülésén, 2020. 05. 03-án meghozza az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
 

I. 
 

1. Elrendeljük a Piac Közvállalatnak, hogy mondja le a májusi vásárt. 
 

 
A J Á N L Á S T 

 
 2. Engedélyezzük a működést 2020. 05. 04-től minden vendéglátó-ipari létesítménynek, 
feltéve, hogy minden megelőző intézkedésnek eleget tesznek, amelyet a SARS-CoV-2 vírus által 
okozott COVID-19 fertőző betegség további terjedésének megfékezése céljából hoztak, amelyekkel 
biztosítható az alkalmazottak és a szolgáltatások igénybe vevőinek biztonsága (korlátozott számú 
személy a helyiségben, két személy között legalább két méter távolság megtartása, ennél kisebb 
távolság esetén üveg-, műanyag vagy hasonló akadály alkalmazása, a helyiségek, padlók, bútorok, 
gépek, szerszámok és eszközök kötelező fertőtlenítése a szolgáltatások nyújtása után minden egyes 
felhasználó esetében, a védőeszközök, vagyis maszk és kesztyű kötelező viselése mind az 
alkalmazottak, mint a vendégek esetében), s ebben a tekintetben hozzanak külön tervet az 
intézkedések alkalmazására vonatkozóan, amely a munkahelyi biztonság és egészség területét rendező 
törvénnyel és előírásokkal összhangban meghozandó, a kockázatbecslésről szóló aktus szerves része. 
 Emellett a vendéglátó-ipari létesítmények dolgozóinak rendkelkezniük kell a megfelelő 
higiéniai-műszaki felszereléssel a fertőző betegség terjedésének megfékezése érdekében. 
 A vendéglátó-ipari létesítményeknek be kell tartaniuk az illetékes szervek útmutatásait és 
utasításait.  
 
 

II. 
 

 A jelen rendelet és ajánlás azonnal hatályba lép. 
  

III. 
 
 A jelen rendelet és ajánlás megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község 
honlapján, valamint a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül.  
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