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A katasztrófa-kockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 43. szakasza alapján, összhangban a COVID-19 fertőző 
betegség által okozott járvány kihirdetéséről szóló Meghagyással (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 37/2020. sz.), Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. július 
13-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

MEGHAGYÁST  
 

I.  
 

1. ELRENDELJÜK a polgároknak minden zárt helyiségben a védőmaszk használatát 
és a min. 2 méteres fizikai távolságtartást Zenta község területén; 

2. Az 1. pontban leírt kötelezettség betartásáért a zárt helyiségek tulajdonosai/használói 
a felelősek;  

3. ELRENDELJÜK a testhőmérséklet – mérését a közintézményekbe való belépéskor, 
valamint kézfertőtlenítők és fertőtlenítő akadályok kihelyezését ezen épületek 
bejáratánál; 

4. ELRENDELJÜK minden köztisztviselőnek és a tolóablakoknál dolgozóknak a 
kötelező maszkhasználatot zárt helyiségekben és a tolóablakoknál történő 
munkavégzéskor, az előírt, szabályos módon; 

5. MEGHAGYJUK a vendéglátói létesítmények működtetőinek, hogy munkájuk 
végzése során helyezzék előtérbe a szabadtéri kiszolgálást (kerthelyiségek 
használata), a megfelelő biztonsági intézkedések mellett. A vendéglátói létesítmények 
kötelesek azon megelőző intézkedéseket betartani a vírusfertőzés terjedésének 
megakadályozásának érdekében, amelyekkel biztosítható a foglalkoztatottak és a 
szolgáltatások igénybe vevőinek biztonsága, valamint kötelesek betartani az illetékes 
szervek utasításait; 

6. Az 5. pontban leírt kötelezettségek betartásáért a vendéglátói ipari tevékenységet 
végzők felelősek; 

7. A kozmetikai, illetve egyéb arc- és testápolási szalonok, valamint a fitnesz klubok és 
edzőtermek munkája folytatódik a megelőző intézkedések betartása mellett 
(maszkviselés, távolságtartás, a kéz-, a felszerelés és a helyiség fertőtlenítése); 

8. MEGHAGYJUK a taxis szállítóknak Zenta község területén, hogy a tevékenységük 
ellátásakor hordjanak védőmaszkot és kesztyűt és végezzenek jármű-fertőtlenítést; 

9. A vallási objektumokban a szertartások végzésekor kötelező a megelőző 
intézkedések betartása (maszkhasználat, távolságtartás, kéz- és helyiség fertőtlenítés); 

10. ELRENDELJÜK a lakóközösségeknek a közös helyiségek és az épület bejáratának 
legalább napi egyszeri fertőtlenítését; 

11. ELRENDELJÜK a védőmaszk használatát Zenta község minden piacán. Ez az 
intézkedés vonatkozik az eladókra, a vevőkre és a piac dolgozóira egyaránt; 
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12. A fenti rendelkezések betartását Zenta község kommunális felügyelősége és más, 
törvénnyel felhatalmazott szerv ellenőrzi. Az intézkedések be nem tartása 
szabálysértési felelősséget von maga után. 

 
II. 
 

1. AJÁNLJUK az ünnepségek későbbre halasztását (lakodalmak, születésnapok, 
keresztelők és hasonlók) illetve kevesebb résztvevővel való megtartását; 

 
2. EMLÉKEZTETJÜK az óvodákat, hogy kötelesek minden védő- és megelőző 

intézkedést betartani és alkalmazni (maszkviselés, távolságtartás, a kéz-, a felszerelés 
és a helyiség fertőtlenítése); 

 
3. A szülők külön figyelmébe ajánljuk, hogy gyermekeiket ideiglenesen ne küldjék az 

óvodába, amennyiben a gyermek felügyeletére bármilyen más megoldásuk van. 
 

III. 
 
A meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és meghozatala napjától 
kell alkalmazni.  
 
KÉRJÜK ZENTA KÖZSÉG MINDEN POLGÁRÁT, HOGY ALKALMAZZÁK A 
MEGSZIGORÍTOTT HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEKET, HOGY 
FELELŐSSÉGTELJESEN VISELKEDJENEK ÉS A SZERB KÖZTÁRSASÁG 
KORMÁNYÁNAK, AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMÁNAK ÉS ZENTA 
KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK 
JAVASLATAIVAL ÉS MEGHAGYÁSAIVAL ÖSSZHANGBAN JÁRJANAK EL, 
MINDEZT ZENTA KÖZSÉG LAKOSAI EGÉSZSÉGÉNEK A MEGŐRZÉSE 
CÉLJÁBÓL. 

 

 
Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.  

 
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka  
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KIADÓ: 
Képviselő-testületiésvégrehajtásiosztály, Zenta, Főtér .  1. 
Telefon: 024/655-444 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ

Stojkov Igor, oklevelesjogász, a Zentai KKT titkára 
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