SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
TOPOLYA KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA
Szám: 217-12/2021-II-5
Kelt: 2021. 02. 26-án
Topolya
A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 41.
szakaszának 4. bekezdése és 43. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2018/87. szám)
és a COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló
rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2020/145., 2020/151, 2020/152, 2020/153, 2020/156. és
2020/158. szám) alapján, Topolya Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 4. rendkívüli ülésén,
2021. 02. 26-án meghozza az alábbi
RENDELETET
I.
2021. február 27-től 2021. február 28-ig azoknak a létesítményeknek a munkaidejét, amelyek
kiskereskedelmi tevékenységet végeznek (kereskedelmi és egyéb üzletek és elárusítóhelyek),
vendéglátó-ipari szolgáltatást, élelmiszer- és italárusítást nyújtanak (éttermek, kávézók, bárok, klubok
és hasonlók), kiskereskedelmi tevékenységet végző, fedett vagy szabadtéri üzletközpontokban és
hasonló létesítményekben végeznek szolgáltatásnyújtást (bevásárlóközpontok, piacok, stb.), valamint
szerencsejátékot szerveznek (fogadóirodák, játéktermek, stb.), továbbá azoknak a létesítményeknek,
amelyekben kisipari és egyéb szolgáltatásnyújtást végeznek, s az ügyfelekkel közvetlen vagy hosszan
tartó fizikai kontaktusba kerülnek (kozmetikai szalonok, fodrászüzletek, szépségszalonok), valamint
amelyek olyan művelődési tevékenységet végeznek, amely során egyszerre több személy tartózkodik
egy helyiségben (színházak, mozik, múzeumok, galériák), valamint olyan sporttevékenységet
végeznek, amely során egyszerre több személy tartózkodik egy helyiségben, vagy hosszan tartó fizikai
kontaktusba kerülnek az ügyféllel (fitneszközpontok, edzőtermek, tornatermek, wellness központok,
medencék, valamint egyéb sport és szabadidős létesítmények, stb.) úgy korlátozzuk, hogy ezek a
létesítmények 14.00 óráig tarthatnak nyitva.
II.
A jelen pont 1. bekezdésében foglalt korlátozás nem vonatkozik az alábbi létesítmények
munkaidejére:
1) gyógyszertárak (beleértve azokat is, amelyekben állatoknak vagy a mezőgazdaságnak szánt
árut is forgalmaznak), kivéve azok a gyógyszertárak, amelyek üzletközpontban vannak, s amelyek
esetében az üzemeltető nem tud külön bejáratot biztosítani, vagy amelyeknek a bejárata nem
közvetlenül a közterületről nyílik, továbbá a benzinkutak üzemanyag-árusító része, valamint a
házhozszállítást végző kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb létesítmények, amelyek a jelen szakasz
1. bekezdésében megállapított munkaidőn kívül is üzemelhetnek;
2) élelmiszer-ipari termékeket árusító áruházak és egyéb üzletek és elárusítóhelyek
(embereknek és állatoknak szánt), beleértve azokat is, amelyek üzletközpontokban működnek, s
amelyek esetében az üzemeltető külön bejáratot tud biztosítani, vagy amelyeknek a bejárata
közvetlenül a közterületről nyílik, valamint az önálló kiskereskedelmi létesítmények, amelyek
esetében a vásárló nem megy be az épületbe (trafikok, kioszkok), ezek 21.00 óráig dolgozhatnak;
3) orvosi és fogorvosi szolgáltatást nyújtó rendelők és laboratóriumok, valamint állatorvosi
rendelők és laboratóriumok, amelyek a jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidőn kívül
is üzemelhetnek;

4) a színházak, mozik, múzeumok, galériák és hasonlók, melyek 21.00 óráig dolgozhatnak;
5) a besorolt és nem besorolt szálláshelyeken, valamint a besorolt magánszálláshelyeken
működő éttermekben és étkeztetési szolgáltatást nyújtó egyéb helyiségekben csak azokat a
személyeket lehet kiszolgálni, mégpedig legfeljebb 21.00 óráig, akik szállást foglaltak az említett
szálláshelyeken;
6) a fitneszközpontok, edzőtermek, tornatermek, medencék, valamint egyéb sport és
szabadidős létesítmények, amikor versenyre való felkészülésre és edzésre, továbbá az illetékes nemzeti
sportszövetségek hatáskörébe tartozó, kizárólag bejegyzett versenyek megtartására használják, a jelen
szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidőn kívül is dolgozhatnak;
A jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidő alatt a vendéglátó-ipari szolgáltatást
nyújtó létesítményekben nem megengedett az élő zene.
A jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított időszakban a munkaidő alatt a zárt
üzletközpontokban és hasonló létesítményekben, amelyekben kiskereskedelmi tevékenységet
végeznek, s amelyek területe meghaladja a 300 m2-t, 9 m2 kell, hogy jusson egy látogatóra.
A jelen rendeletben foglalt intézkedések feletti felügyeletet az illetékes felügyeleti szervek végzik.
III.
E rendelet azonnal hatályba lép.
IV.
E rendelet megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján és a
tömegtájékoztatási eszközökben.
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