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 A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. 
szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/87. szám) alapján, a COVID-19 járvány 
kihirdetéséről szóló rendelettel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/37. szám) kapcsolatban, Topolya 
Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 19. rendkívüli ülésén, 2020. július 16-én meghozza az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
 

I. 
 

1. Megtiltjuk a 10 főnél tömegesebb gyülekezést a közterületeken, zárt és szabadtéren egyaránt. 
Közterületen való tartózkodás idején az emberek között 1,5 méteres távolságnak kell lennie, 
illetve minden személyre legalább 4 m2 terület kell, hogy jusson.  

 
2. Elrendeljük a védőmaszk viselését szabadtéren is, azokon a helyeken, ahol nem lehetséges a 

1,5 méteres távolság biztosítása.  
 

 
Védőmaszk viselését javasoljuk minden egyéb szabadtéri közterületen is.  
 

3. Elrendeljük a vendéglátó-ipari tevékenységet végző gazdasági szubjektumoknak, hogy a 
Topolya község területén lévő, kerthelyiséggel nem rendelkező vendéglátóhelyek, valamint az 
éjszakai klubok munkaidejét 6.00 és 21.00 óra közé korlátozzák. 

 
4. Elrendeljük a vendéglátó-ipari tevékenységet végző gazdasági szubjektumoknak, hogy a 

kerthelyiséggel rendelkező vendéglátóhelyek zárt része 21.00 óráig működjön, a szabadtéri 
része (a kerthelyiség) pedig 23 óráig. 
 

5. Elrendeljük a kereskedelmi tevékenységet végző gazdasági szubjektumoknak 
(szupermarketek, mini marketek, stb.), hogy a munkaidőt 6.00 és 21.00 óra között szervezzék 
meg. 
 

6. A jelen rendelet 5. pontjában foglalt korlátozás nem vonatkozik a gyógyszertárakra, a 
benzinkutakra üzemanyag eladás esetében és a tolóablakon keresztüli ételárusításra. 
 

7. Minden nyilvános zárt helyiségben, illetve objektumban, valamint minden, kereskedelmi 
tevékenységet végző gazdasági szubjektumnál (szupermarketek, mini marketek, stb.), a 
vendéglátóhelyeken, a kerthelyiségekben és egyéb objektumokban, ahol áruértékesítést és 
szolgáltatásnyújtást végeznek, korlátozzuk az objektumban egyszerre jelen lehető személyek 
számát, mégpedig úgy, hogy minden 4 m2-en lehet egy személy. 
 
A jelen pont 1. bekezdésében foglalt objektumok bejáratánál ki kell függeszteni a területet és 
az objektumban egyszerre jelen lehető személyek számát. 
 

8. A piacokon kötelező a maszkviselés. Ez az árusokra, a vevőkre és a piaci dolgozókra is 
vonatkozik. A bejáratnál ki kell függeszteni a területet és az objektumban egyszerre jelen 
lehető személyek számát. 

 



9. A szabadtéri medencék és a tavak használóinak száma egy felhasználóra vonatkoztatva 4m² 
víz- és nyugágyterületre korlátozódik, kötelezően be kell tartani a 2 méteres távolságot. 
 

10. A temetéseken legfeljebb 10 személy lehet jelen, valamint a protokolláris szempontból 
szükséges személyek, de kötelezően viselni kell maszkot, kesztyűt, a helyiségeket és az 
embereket pedig fertőtleníteni kell. 
 

11. A jelen rendeletben foglalt intézkedések alkalmazása felett Topolya Községi Közigazgatási 
Hivatalának Felügyelőségi Osztálya gyakorol felügyeletet, az illetékes állami szervekkel 
együttműködve. 
 

12. A jelen rendelet intézkedései 2020. 07. 16-tól alkalmazandók, s a helyzettel összhangban 
szükség szerint módosulnak majd.  
 

II. 
 

 E rendelet azonnal hatályba lép. 
 

III. 
 

 E rendelet megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján és a 
tömegtájékoztatási eszközökben.  
 
 Kislinder Gábor, s.k. 
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