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 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 által bevezetett intézkedéseket és korlátozásokat figyelembe véve, a Rendkívüli Helyzetek 
Községi Törzskara tizenötödik rendkívüli ülésén, 2020. 04. 28-án meghozza az alábbi 
 
 

A J Á N L Á S T 
 

I. 
 

 1. A fogyasztók kiszolgálása tekintetében a kiskereskedelmi létesítmények munkaidejének 
korlátozása a rendkívüli állapot ideje alatt az alábbiak szerint végezhető:  
 

o Hétfőtől szerdáig 7.00 és 17.00 óra között 
o Április 30-án, csütörtökön: a 65 évnél idősebb polgárok számára 4.00 és 7.00 óra között 

(azokra az üzletekre vonatkozik, amelyeknek engedélyezett a működés az említett időben), a 
többi polgár számára pedig 8.00 és 17.00 óra között tarthatnak nyitva. 

o Május 1-je, péntek, május 2-a, szombat és május 3-a, vasárnap munkaszüneti nap 
o A logisztikai központok üzemeltetése és a létesítmények ellátása egész nap végezhető, a 

személyek mozgását meghatározó eljárásokkal és az alkalmazottak speciális munkalapjával 
összhangban. 

A kereskedő, a fent említett ajánlással összhangban, önállóan határozhatja meg a munkaidőt 
az említett időtartamokon belül.  

 
A kiskereskedelmi létesítményekben tíz négyzetméterenként egy fogyasztó tartózkodhat, az 

alapvető megelőző intézkedések és a fogyasztók fizikai távolságtartásának tiszteletben tartása mellett. 
 
2. Engedélyezzük az edzőtermek és fitness klubok működését Topolya község területén. 
 
A munkaadók kötelesek biztosítani, illetve lehetővé tenni az alkalmazottaknak és az 

ügyfeleknek minden megelőző intézkedés alkalmazását a dolgozók, illetve az ügyfelek biztonságára 
és egészségére nézve, különösen azokat, amelyek a COVID-19 fertőző betegség terjedésének 
megakadályozására vonatkoznak (társadalmi távolságtartás, fertőtlenítés és a védőfelszerelések, 
vagyis maszkok és kesztyűk használata), 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. 

 
  

II. 
 

 A jelen ajánlás azonnal hatályba lép. 
 
  

 



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

Kislinder Gábor, s.k. 
a Rendkívüli Helyzetek 

Községi Törzskarának parancsnoka 
 
 
 
 
 


