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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 

Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 24. rendkívüli ülésén, 2020. szeptember 17-én 

meghozza az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

 

I. 

 

Sportedzések és versenyek beltéri megtartása 

 

- amennyiben az edzést/versenyt iskolaépületben (tornateremben) tartják, legalább két órának 

kell eltelnie a tanítás és az edzés/verseny között, azzal, hogy az iskolaigazgató felel a terem, a 

használt felszerelések és tornaszerek, a használt közös helyiségek, vagyis az edzés, illetve 

verseny során használt minden helyiség és felszerelés részletes fertőtlenítéséért, 

- beltéri sportedzések és versenyek megtartása közönség jelenléte nélkül engedélyezett; 

- az edzések és a versenyek aktív résztvevőinek (az edzésen/meccsen/versenyen részt vevő 

sportolóknak és a bíróknak) nem muszáj védőmaszkot viselniük, a többi résztvevőnek muszáj 

maszkot viselnie; 

- amennyiben kiskorú személyek edzenek vagy versenyeznek, akik esetében 

szülőnek/felnőttnek jelen kell lennie, az edzés vagy verseny szervezője köteles figyelmeztetni 

a kiskorú személy kísérőjét, hogy nem vehet részt az edzésen/versenyen; 

- az edzés/verseny kezdete előtt az edzés/verseny minden aktív résztvevőjének meg kell mérni a 

testhőmérsékletét, s amennyiben a résztvevő testhőmérséklete megemelkedett (37 fok feletti), 

vagy légúti fertőzés egyéb jeleit (köhögés, fáradság, nehézlégzés, stb.) mutatja, nem 

engedélyezett számára az épületbe, illetve az edzésre/versenyre való belépés; 

- látható helyre kötelezően ki kell függeszteni a viselkedési szabályokat; 

- az edzés/verseny helyszínéül szolgáló épület és terem bejáratánál kötelezően lennie kell 

fertőtlenítő szőnyegnek; 

- mindenkinek, aki belép az épületbe és jelen lesz az edzésen/versenyen, 70%-os alkohol alapú 

készítménnyel fertőtlenítenie kell a kezét; 

- az edzés/verseny kezdete előtt, valamint az edzés/verseny megtartását követően az épület 

minden helyiségét ki kell szellőztetni, a padlókat, felszereléseket, tornaszereket és kellékeket 

pedig fertőtleníteni kell; 

- amennyiben lehetőség van rá, az edzés/verseny helyszínéül szolgáló helyiségben természetes 

szellőztetést kell alkalmazni (ki kell nyitni, vagy nyitva kell hagyni az ablakokat); 

- a közös helyiségek, mint a teakonyhák, öltözők, zuhanyzók és hasonlók használata csak akkor 

lehetséges, ha minden használat után lehetőség van az illető helyiség fertőtlenítésére; 

- amennyiben az edzés/verseny természete megengedi, a versenyzők között legalább 1 méter 

fizikai távolság tartása javasolt; 

- a felszereléseket, tornaszereket és kellékeket minden használat után fertőtleníteni kell; 

- a kézfertőtlenítést, valamint a felületek és a felszerelések fertőtlenítését 70%-os alkohol alapú 

készítménnyel kell végezni; 

- amennyiben a verseny közben egészségügyi probléma jelentkezik az egyik versenyzőnél, 

illetve a verseny aktív résztvevőjénél, az edzés/verseny szervezőjének felelős személye köteles 



az illető személyt haladéktalanul eltávolítani a versenyről, s javasolni neki, hogy azonnal 

jelentkezzen az illetékes egészségház COVID-rendelőjében.  

 

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. 

a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 

 

 

 


