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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, 151/2020-3., 152/2020-4., 153/2020-46., 156/2020-6.,
158/2020-3., 1/2021-3., 17/2021-3., 19/2021-18., 22/2021-3., 23/2021. és 25/2021. szám) és az
egészségügyi miniszter rendelete alapján, Topolya Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 8.
rendkívüli ülésén, 2021. 03. 22-én meghozza az alábbi

RENDELETET
I.
A COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről
szóló rendelet 8. szakaszának 3. bekezdése, 9. szakaszának 2. bekezdése, 11. szakaszának 2. bekezdése
és 13. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja rendelkezéseitől eltérően 2021. március 22-én 6.00
órától, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, nem dolgoznak az alábbi tevékenységeket végző
létesítmények:
1) szolgáltatásnyújtás a vendéglátóipar területén, amely magában foglalja az étet- és italárusítást
(éttermek, kávézók, bárok, klubok és hasonlók);
2) szolgáltatásnyújtás zárt vagy szabadtéri kereskedelmi központokban és hasonló létesítményekben,
amelyekben kiskereskedelmi tevékenységet végeznek (bevásárlóközpontok és hasonlók).
II.
A jelen rendelet 1. bekezdésében foglalt korlátozás nem vonatkozik az alábbi létesítmények
munkaidejére:
1) gyógyszertárak (beleértve a mezőgazdasági patikákat is), élelmiszeripari termékeket árusító üzletek
és elárusítóhelyek, állateledel-boltok (pet shopok és egyebek), amelyek bevásárlóközpontokban végzik
tevékenységüket, s amelyek esetében az üzemeltető külön bejáratot tud biztosítani vagy amelyekbe
nem kívülről kell bemenni vagy közvetlenül a közterületről;
2) 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;
3) azok a jogi személyek és vállalkozók, akik élelmiszerkészítéssel és –kiszállítással foglalkoznak,
valamint pulton keresztül értékesítik az ételt.
1a 2021. március 22-én 6.00 órától, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, mindennap 6.00 óra és
20.00 közötti munkaidővel dolgozhatnak az alábbi tevékenységeket végző létesítmények:
1) kiskereskedelem (üzletek és egyéb elárusítóhelyek);
2) kisipari és egyéb szolgáltatások nyújtása,
3) sport (fitnesz központok, edzőtermek, tornatermek, spa központok, medencék, valamint sportra és
szabadidős tevékenységre szolgáló egyéb létesítmények és hasonlók),
4) szerencsejátékok (fogadóirodák, játéktermek és hasonlók).
1b 2021. március 22-én 6.00 órától, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, mindennap 6.00 óra és
21.00 közötti munkaidővel dolgozhatnak az alábbi tevékenységeket végző létesítmények:

1. élelmiszeripari termékeket árusító üzletek és elárusítóhelyek, állateledel-boltok (pet shopok,
takarmányboltok és egyebek), zárt és szabadtéri piacok, valamint a zárt és szabadtéri piacok keretében
működő üzletek és elárusítóhelyek (hentesüzletek, sütödék, élelmiszer-ipari szaküzletek és hasonlók),
beleértve azokat is, amelyek bevásárlóközpontokban működnek, s amelyek esetében az üzemeltető
biztosítani külön bejáratot, vagy amelyekbe kívülről vagy közvetlenül a közterületről kell bemenni;
2. művelődés (színházak, mozik, múzeumok, galériák).
1c A jelen rendelet 1–1b pontjaiban foglalt korlátozások nem vonatkoznak az alábbi létesítmények
munkaidejére:
1) gyógyszertárak (beleértve a mezőgazdasági patikákat is), kivéve azokat a gyógyszertárakat,
amelyek bevásárlóközpontokban végzik tevékenységüket, s amelyek esetében az üzemeltető nem tud
külön bejáratot biztosítani vagy amelyekbe nem kívülről kell bemenni vagy közvetlenül a
közterületről, a töltőállomások üzemanyag-árusító része, valamint a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és
egyéb létesítmények, amelyek ételkiszállítást végeznek;
2) orvosi és fogorvosi szolgáltatást végző nyújtó rendelők és laboratóriumok, valamint állatorvosi
rendelők és laboratóriumok, stb.
1d A jelen rendelet 1–1b pontjaiban foglalt munkaidő alatt minden létesítményben, amelynek
engedélyezett a működése, a jogi személynek vagy vállalkozónak biztosítania kell a megfelelő
távolságot a jelenlévő személyek között, mégpedig úgy, hogy minden 9 négyzetméteren csak egy
személy tartózkodhat, kivéve az edzőtermekben, fitnesz központokban és spa központokban, ahol
minden 16 négyzetméteren tartózkodhat egy személy.
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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