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A honvédelmi törvény 29. szakasza és a Szerb Köztársaság elnökének, a Népképviselőház
elnökének és a Szerb Kormány elnökének a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló rendelete alapján, a
kihirdetett rendkívüli állapot körülményei között és tekintettel a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló
rendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20,
57/20, 58/20 és 60/20 száma) bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra valamint a Szerencsejátékok
szervezésének korlátozására vonatkozó rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 49/20 és 60/20 száma) a
válságkezelő városi törzskar a 2020.04.27-én megtartott nyolcadik rendkívüli ülésén meghozta az alábbi
PARANCSOT
I
1. Engedélyezzük a gazdasági társaságoknak és más jogi szeemélyeknek, hogy Szabadka Város
területén 2020. április 27-től végezzék a következő szolgáltatásokat: fodrász és kozmetikai
szolgáltatások, pedikűr, manikűr, fitness- és edzőtermek, török fürdő, szauna és gőzfürdő,
szolárium, súlycsökkentő szalonok, masszázs-, és más kozmetikai és szépségszalonok,
amelyeknél a szolgáltatások végzése közeli érintkezést követel a szolgáltatást nyújtó és a
szolgáltatást igénybevevő személy között, illetve a szolgáltatást igénybevevők egymás közötti
érintkezését is.
2. A jogi személyek és a vállalkozók folytatjhatják az előző bekezdésben felsorolt tevékenységeket,
ugyanakkor az említett szolgáltatások folyamatában be kell tartaniuk a SARS-CoV-2 vírus okozta
COVID-19 járványra vonatkozó védelmi intézkedéseket, amellyel szavatolják a dolgozók és a
szolgáltatást igénybevevők biztonságát (létszámkorlátozás a helyiségben, a helyiségek, padlók,
berendezések, gépek, szerszámok és munkaeszközök kötelező fertőtlenítése minden egyes
szolgáltatást igénybevevő személy után, a szolgáltatás folyamatában felhasznált papír, műanyag,
vagy egyéb anyagból készült kellékek cseréje, a védelmi eszközök arcmaszkok és védőkesztyűk
használata) ennek értelmében külön tervet kell készíteniük a foganatosítandó intézkedésekről,
amelyek szerves részét képezik a kockázatértékeléssel kapcsolatos okiratnak, amelyet a
munkabiztonságra és egészségvédelemre vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel összhangban
hoznak meg.
3. Az előző bekezdésben felsorolt intézkedéseket az edzőtermek és fitneszklubok üzemeltetésére
vonatkozó utasításoknak megfelelően kell végrehajtani a COVID-19 betegség megelőzésére,
terjedésének megfékezésére és a kockázat csökkentésére irányuló intézkedések végrehajtása
érdekében a szabadidősport területén, amelyek ezen Parancs szerves részét képezik.
4. A Különleges és klasszikus szerencsejáték-szervezők, 2020.április 27-től folytathatják
tevékenységüket, a 400 m2-nél nem nagyobb objektumokban, ugyanakkor az említett
szolgáltatások nyújtásakor be kell tartaniuk a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 járványra
vonatkozó védelmi intézkedéseket, amellyel szavatolják a dolgozók és a szolgáltatást

igénybevevők biztonságát (korlátozott létszám a helyiségben, a távolságtartás, azaz a két személy
között legalább két méter távolság betartása, kisebb távolság esetében üvegből, műanyagból vagy
hasonló anyagból készült barikád használata , a helyiségek, padlók, berendezések, gépek,
szerszámok és munkaeszközök kötelező fertőtlenítése minden egyes szolgáltatást igénybevevő
személy után, a védelmi eszközök arcmaszkok és védőkesztyűk használata, úgy a dolgozók, mint
a szolgáltatást igénybevevők részéről, ugyanakkor nincs lehetőség élelem vagy ital
felszolgálására) ennek értelmében külön tervet kell készíteniük a foganatosítandó
intézkedésekről, amelyek szerves részét képezik a kockázatértékeléssel kapcsolatos okiratnak,
amelyet a munkabiztonságra és egészségvédelemre vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel
összhangban hoznak meg.
II
A jelen parancs 2020.04.27. napjától hajtandó végre.
A jelen parancs végrehajtását az illetékes titkárságok ellenőrzik.
III
A jelen parancsot közzé kell tenni Szabadka Város Hivatalos Lapjában és a tájékoztatási eszközök
révén.
A válságkezelő törzskar parancsnoka
Bogdan Laban polgármester

