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A katasztrófakockázatok csökkentéséről és a katasztrófavédelemről szóló törvény (a Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 41. szakaszának 4. bekezdése és 43. szakasza,
a COVID-19 fertőző betegség megakadályozása és leküzdése intézkedéseiről szóló
Kormányrendelet (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 66/2020., 94/2020., 100/2020.,
109/2020., 111/2020., 120/2020., 122/2020., 126/2020., 138/2020. sz.) alapján, Zenta község
rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. november 18-án tartott ülésén meghozta az
alábbi
MEGHAGYÁST
I.
1.
ELRENDEJÜK a védőmaszkok viselését zárt helyiségekben, és a krónikus
betegeknek nyílt téren is.
2.
ELRENDEJÜK a testhőmérséklet mérését a közintézményekbe való belépéskor,
valamint a kézfertőtlenítő szerek és a fertőtlenítő akadályok elhelyezését a közintézmények
bejáratánál.
3.

ELRENDEJÜK a védőmaszkok viselését a piacokon.

MEGHAGYJUK a Zentai KLKV-nek, hogy a piacok munkáját oly módon szervezze, hogy
minden személy (eladók és vevők) kötelezően viseljen védőmaszkot és, hogy akadályozzák
meg a személyek csoportosulását, és nevezzék ki azon foglalkoztatottakat, akik ezen
intézkedések ellenőrzését végzik.
4.
BETILTUNK mindenféle tömeges összejövetelt nyílt és zárt térben, ahol több, mint
5 személy tartózkodik (születésnapok, esküvők, keresztelők, védőszentek ünnepe, halotti
torok stb.)
A tilalom a közterületre (éttermek, termek, játéktermek stb.) és magánterületre is ( házak,
lakások stb.) vonatkozik.
5.
KORLÁTOZZUK a vendéglátó létesítmények és, szerencsejátékokat szervező
létesítmények munkaidejét, oly módon, hogy azok nem dolgozhatnak 21 órától a következő
napon 06 óráig.
KORLÁTOZZUK a vendégek számát egy asztalnál 2 személyre.
KORLÁTOZZUK a zajszintet 40 decibel alá, hogy elkerüljük a kiabálást és a hangos
beszédet.
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ELRENDEJÜK a vendégeknek a maszkok viselését, kivéve ha ételt vagy italt fogyasztanak,
a helyiségek fokozott fertőtlenítését és takarítását, az asztalok, a széktámlák, valamint a
bárpultok tisztítását és törlését, amelyek kézzel érintkezésbe kerülnek.
KORLÁTOZZUK a vendégek számát az alapterülettől függően vendégenként 4 m2-re.
A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni ezen intézkedések végrehajtását.
6.
A nyilvános művelődési-művészeti események alkalmával zárt helyiségben (színház,
stb.) a vendégek jelenléte engedélyezett, oly módon, hogy a nézők között legalább két
ülőhely távolság kell, hogy legyen.
A nézők kötelesek maszkot viselni.
A nyilvános művelődési-művészeti intézmények munkaidejét korlátozzuk, oly módon, hogy
ezek a létesítmények nem dolgozhatnak 21.00 órától a következő napon 06.00 óráig.
7.
A vallási szertartásokat nyilvános helyeken kell lefolytatni, zárt és nyílt területen, oly
módon, hogy az összegyűlt személyek között legalább 1,5 m távolságnak kell lennie, illetve
minden 4 m2-en csak egy személy lehet jelen.
Minden jelenlevő személynek kötelező a maszk viselete.
8.
KORLÁTOZZUK a személyek számat, akik temetéseken vesznek részt, legfeljebb
20 személyre.
MEGHAGYJUK a Zentai KLKV-nek, hogy folytassa le ezen intézkedések ellenőrzését.
9.
KORLÁTOZZUK a boltok munkaidejét, amelyekben kiskereskedelem folyik
(szupermarketok és más nem szakosított boltok, különféle szakosított boltok, pékségek stb.),
kivéve a gyógyszertárak, benzintöltő állomások és vendéglátó és más létesítmények
munkaidejét, amelyek étel házhozszállítását végzik, oly módon, hogy ezen létesítmények
nem dolgozhatnak 21 órától a következő napon 05 óráig.
MEGHAGYJUK a bevásárló kocsik és kosarak kézfogójának kötelező fertőtlenítését a
boltokban, amelyekben kiskereskedelem folyik.
A fogyasztók számát az alábbi kritériumok szerint korlátozzuk:
legfeljebb 2 fogyasztó a boltokban, amely létesítmények értékesítési tere 60 m2-ig
terjed,
legfeljebb 15 fogyasztó a boltokban, amely létesítmények értékesítési tere 60-tól 300
2
m -ig terjed,
legfeljebb 40 fogyasztó a boltokban, amely létesítmények értékesítési tere 300 m2felett van.
A boltokban kötelező a védőmaszk viselése, a fertőtlenítő intézkedések foganatosítása,
valamint a tájékosztatás kifüggesztése a fogyasztók maximális számáról, akik egyidejűleg
ebben az eladási létesítményben tartózkodhatnak.
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Ezen létesítményekben a felelős személyek kötelesek biztosítani a fogyasztók belépésének
ellenőrzését.
10.
KORLÁTOZZUK a szolgáltatások használóit, akik egyidejűleg tartózkodnak a
fodrászati- és kozmetikai szalonokban és szépségszalonokban, oly módon, hogy két használó
között a távolságnak legalább 1,5 m kell, hogy legyen, a védőmaszkok kötelező használata
mellett a foglalkoztatottak és a szolgáltatás használói által.
Látható helyen kötelezően ki kell függeszteni a foglalkoztatottak és a szolgáltatás használói
viselkedési szabályait (védőfelszerelés viselése, fizikai távolságtartás, a kéz kötelező
fertőtlenítése a szalonba való belépéskor, a lábbeli kötelező fertőtlenítése a szalonba való
belépéskor).
A szolgáltatás használóinak a fogadását időpont megadásával kell eszközölni.
A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni ezen intézkedések foganatosítását.
11.
KORLÁTOZZUK a személyek számát, akik egyidejűleg tartózkodnak a
sportcsarnokban, testnevelési termekben, edzőtermekben, fitnesz klubokban és stb., oly
módon, hogy ezen személyek közötti távolság legalább 1,5 m kell, hogy legyen minden
irányban, és minden használó számára kell, hogy legyen legalább 10 m2-es tér a
gyakorlatokhoz.
KORLÁTOZZUK a zárt medence komplexusában egyidejűleg tartózkodó személyek
számát 20 személyre.
Minden gyakorlatot végző csoport után, éspedig a következő csoportnak a terembe való
érkezése előtt szükséges eszközölni a helyiség takarítását, felmosását és fertőtlenítését klór
alapú szerrel és eszközölni kell a helyiségek szellőztetését, legalább fél órával a takarítást
követően.
Nem javasoljuk a mesterséges szellőztetés és a klímaberendezés használatát.
A megelőző intézkedések alkalmazásakor a COVID-19 betegség terjedésének
megakadályozására és a kockázat csökkentésére, a kluboknak a munkájuk során az alábbi
intézkedéseket kell alkalmazniuk:
a)
A klub bejáratánál fertőtlenítő akadályt kell felszerelni,
b)
A munkanap elején és végén a helyiségeket jól ki kell szellőztetni és fertőtleníteni kell
minden munkafelületet, felszerelést, tornaszert és a gyakorlatok kellékeit, valamint a klub
padlózatát, míg a munkanap folyamán szükséges minél gyakrabban szellőztetni minden
helyiséget,
c)
A foglalkoztatottak, illetve a használóknak minden belépésekor el kell végezniük a
kéz fertőtlenítését 70%-os alkohol alapú szerrel,
d)
Minden foglalkoztatottnak, a teljes munkaidő folyamán viselnie kell a védőmaszkot,
e)
A szolgáltatás használóinak saját törölközőt és más, személyes higiénia eszközöket
kell használniuk,
f)
A felszeretést, a tornaeszközöket és a gyakorlatok kellékeit minden használat után
fertőtleníteni kell.
A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni ezen intézkedések foganatosítását.
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12.
MEGHAGYJUK a Zentai KLKV-nek, hogy naponta végezze az összes közterület
fertőtlenítését (piacok, bejáratok a közintézményekbe stb.), valamint a rendkívüli helyzetek
községi törzskara parancsnokának a meghagyására egyes intezmények fertőlénítését is.
MEGHAGYJUK a Zentai KLKV-nek, hogy Zenta község polgárai szükségletére biztosítson
elegendő mennyiségű fertőtlenítőszert (nátrium-hipokloridot), amely a polgárok számára
minden helyi közösségben elérhető lesz, együtt a használati utasítással.
MEGHAGYJUK Zenta község területén minden helyi közösségnek, hogy szervezzék meg a
polgároknak a fertőtlenítőszer kiosztását (nátrium-hipoklorid).
13.
MEGHAGYJUK a lakóközösségek házfelügyelőinek, hogy gondoskogyanak a
fokozott higiéniáról a lakóépületben (a bejárati ajtónál, a folyosókon stb.).
14.
KORLÁTOZZUK az ügyfelek számát a postahivatalokban és bankokban a teremben
az aktív tolóablakok száma szerint.
KÖTELEZŐ a védőmaszkok viselése, a legfeljebb 1,5 m-es fizikai távolság betartása.
MEGHAGYJUK minden banknak, hogy a bankautomatájuk mellett helyezzenek el
kézfertőtlenítő készülékeket és kötelezően végezzék a bankautomata fertőtlenítését.
15.
MEGHAGYJUK Zenta község területén a taxis szállítóknak, hogy a tevékenységük
ellátása során viseljenek védőmaszkot és kesztyűt és végezzék a jármű fertőtlenítését.
16.
KÖTELEZŐ Zenta község területén a védőmaszkok viselése minden gazdasági
társaságban a zárt helyiségekben, és javasoljuk a arcvédő viselését.
KÖTELEZŐ a fertőtlenítő akadály elhelyezése a gazdasági társaság bejáratánál, és
javasoljuk a testhőmérséklet mérését.
A gazdasági társaságokban, amelyeknek étterme van, kötelező a szociális távolságtartás az
asztalok között. A dolgozók közötti távolságtartás szükséges a szünet időtartama alatt, az
öltözőkben stb.
17.
Az intézkedések foganatosításáról a községi kommunális felügyelőség és más, a
törvénnyel meghatalmazott szervek gondoskodnak.
Az intézkedések figyelmen kívül hagyása a természetes vagy a jogi személy szabálysértési
felelősségét vonja magával.
II.
1.
Minden olyan polgárnak, akik kapcsolatban voltak megerősített esettel javasoljuk a
hazikarantént 10-től 14 napig terjedő időszakban, amíg a Szerb Köztársaság Kormánya,
illetve más hatásköri szerv nem dönt másképpen.
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2.
MEGALAKKUL a kapcsolattartó központ, a polgároknak információ- és
segítségnyújtás céljából és meghagyjuk Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának,
hogy tájékoztassa a nyilvánosságot a kapcsolattartó központ telefonszámairól.
A kapcsolattartó központ telefonszámai a következők: 024/655-452 és 064/872-5320,
amely elérhető minden polgár számára, minden nap 09,00 órától 13,00 óráig, kezdve 2020.
november 19-étől.
III.
Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a
meghagyásait, amelyek keltek 2020.07.23-án, 2020.07.31-én és 2020.08.20-án (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 26/2020., 27/2020. és 28/2020. sz.).
Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka
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