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A katasztrófa-kockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 41. szakasza 4. bekezdése és 43. szakasza és a SARS-
CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 fertőző betegség kihirdetéséről szóló határozat alapján  
(az SZK Hivatalos Közlönye, 23/2020., 24/2020., 27/2020., 28/2020., 30/2020., 32/2020., 
35/2020., 37/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 45/2020., 48/2020., 49/2020., 59/2020., 
60/2020., 66/2020., 67/2020., 72/2020., 73/2020., 75/2020., 76/2020., 84/2020., 98/2020. és 
100/2020. sz.), Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. július 23-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi  

MEGHAGYÁST  

I. 

1. ELRENDELJÜK nyilvános helyeken - beltérben a kötelező védőmaszk használatot
és legfeljebb másfél méteres távolság megtartását két olyan személy között, akik nem
egyazon háztartás tagjai, illetve azt, hogy minden 4 m2 – en csak egy személy
tartózkodhat.
Nyilvános helyeken - kültéren, ahol nem lehetséges két személy között a másfél méter
távolság megtartása (boltok, gyógyszertárak előtt, autóbuszállomás stb.) kötelező a
védőmaszk használata.

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

3. 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 minden megelőző intézkedést betartani,
amelyek a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 fertőző betegség
megelőzésére szolgálnak és amelyekkel biztosítható a foglalkoztatottak és a
szolgáltatások igénybe vevőinek biztonsága, kötelező védőmaszk használata mellett
és a másfél méteres távolság megtartásával.
KORLÁTOZZUK a kávézók, éttermek, bárok és más vendéglátó létesítmények
munkaidejét, 06,00 órától 23,00 óráig.

4. KORLÁTOZZUK az ünnepségek, lakodalmak, keresztelők, halotti torok és más
rendezvények résztvevőinek számát legfeljebb 20 személyre nyílt és zárt térben is.
A korlátozás érvényes a nyilvános helyiségekre (éttermek, termek, játszóházak
stb.), valamint a magántulajdonban lévőkre is (házak, lakások stb.).

5. KORLÁTOZZUK a temetéseken résztvevők számát legfeljebb 20 személyre.
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MEGHAGYJUK a zentai KLKV-nak, hogy ezen intézkedést ellenőrizze. 

6. 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).

7. MEGHAGYJUK a postáknak és a bankoknak, hogy a szolgáltatásaikat
igénybevevők számát korlátozzák a helyiségben működő aktív tolóablakok számához
mérten.
MEGHAGYJUK minden banknak, hogy a pénzkiadó automatáik mellé szereljenek
fel kézfertőtlenítőt és kötelezően fertőtlenítsék a pénzkiadó automatáikat.

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

9. MEGHAGYJUK a vallási objektumoknak, hogy a szertartások végzésekor
alkalmazzák az előírt megelőző intézkedéseket (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.

12. FELFÜGGESZTJÜK a városi medence működését.

13. 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. AJÁNLOTT minden olyan polgár számára, aki közvetlenül kapcsolatba került olyan
személlyel, akinél a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegséget
diagnosztizáltak, hogy kerülje a más személyekkel való érintkezést és maradjon házi
karanténban.

2. AJÁNLJUK az ünnepségek későbbre halasztását (lakodalmak, születésnapok,
keresztelők és hasonlók).

3. FIGYELMÉBE AJÁNLJUK a szülőknek, hogy gyermekeiket ideiglenesen ne
küldjék az óvodába, amennyiben a gyermek felügyeletére bármilyen más megoldásuk
van.
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III. 

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2020. 
július 13-án kelt meghagyását (Zenta Község Hivatalos Lapja, 24/2020. sz.). 

A meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és meghozatala 
napjától kell alkalmazni.  

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.  

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka  
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