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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 tizenkettedik rendkívüli ülésén, 2020. 04. 21-én meghozza az alábbi 
 
 

R E N D E L E T E T 

 
I. 
 

 1. A Topolya község területén építőipari tevékenységet végző munkaadók, akik a rendkívüli 
állapot kihirdetéséről szóló határozatban kihirdetett rendkívüli állapot idejére, illetve 2020. március 
15-e után felfüggesztették a munkát, 2020. április 21-től folytathatják a munkát, a lehető legnagyobb 
kapacitással, alkalmazva minden megelőző intézkedést a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, 
különösen azokat, amelyek a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására 
vonatkoznak (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. Az alkalmazottak kötelesek betartani a munkaadó 
felelős személyének utasításait, s alkalmazni az előírt, illetve megállapított rendelkezéseket, amelyek 
a védőeszközök használatára vonatkoznak. 
 2. A Topolya község területén szolgáltatásnyújtást végző (pl. gumiabroncs-javítók, 
autószerelők, cipészek, szabók és varrók, vegytisztítók, autósiskolák és hasonlók) és a 
kiskereskedelem területén tevékenykedő (pl. könyvesboltok, autó- és motorkereskedők, 
kerékpárüzletek, műszaki szaküzletek, építőanyag-kereskedések és hasonlók) munkaadók 2020. 
április 21-től folytathatják a munkát, a lehető legnagyobb kapacitással, kivéve azok, akiknek tilos a 
munkavégzés, mert a tevékenység természetéből adódóan sok ember gyűlik össze zárt helyen, illetve 
közvetlen érintkezés jön létre a szolgáltatás nyújtója és az ügyfél között (pl. fodrász- és 
szépségszalonok, edzőtermek és hasonlók), amivel fokozott veszélyt jelentenek a fertőző betegség 
terjedése szempontjából. 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. 
 3. A Topolya község területén működő piacok, amelyek a rendkívüli állapot kihirdetéséről 
szóló határozatban kihirdetett rendkívüli állapot idejére, illetve 2020. március 15-e után 
felfüggesztették a munkát, 2020. április 21-től folytathatják a munkát. A munkaadók – a piacok 
üzemeltetői kötelesek biztosítani, illetve lehetővé tenni az alkalmazottaknak és a szolgáltatás 
felhasználóinak (a standok bérlőinek és a látogatóknak, vagyis a vevőknek) minden megelőző 
intézkedés alkalmazását a dolgozók, illetve a szolgáltatás felhasználóinak 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. A szolgáltatás felhasználói 
(a standok bérlői és a látogatók, vagyis a vevők) kötelesek betartani a piaci dolgozók utasításait, s 
alkalmazni az előírt, illetve megállapított rendelkezéseket, amelyek a társadalmi távolságtartásra a 
védőeszközök használatára vonatkoznak. 
 

II. 
 

 E rendelet 2020. 04. 21-től alkalmazandó. 
 
 E rendelet végrehajtását az illetékes köztársasági szerveken kívül a Községi Közigazgatási 
Hivatal illetékes osztályai is ellenőrizni fogják. 
 

III. 
 
 E rendelet megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján, valamint a 
tömegtájékoztatási eszközökön keresztül.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
a Rendkívüli Helyzetek 

Községi Törzskarának parancsnoka 
 
 
 
 


