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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Szabadka város 

VÁROSI VÁLSÁGKEZELŐ TÖRZSKAR 

Iratszám: II-06-64/2020 

Kelt: 2020.07.09. 

Szabadka 
 

A Katasztrófakockázatok csökkentéséről és a 

válsághelyzetek kezeléséről szóló törvény 43. 

szakasza (a Szerb köztársaság Hivatalos 

Közlönyének 87/18 száma) alapján és a  COVID-19 

járvány kihirdetéséről szóló kormányrendelettel 

kapcsolatban (az SZK Hivatalos Közlönyének 37/20 

száma) Szabadka Város Válságkezelő Törzskara a 

2020. július 9-én megtartott 11. rendkívüli ülésén 

meghozta az alábbi   

 

PARANCSOT 

 

I Szabadka város területén elrendeljük a 

védőmaszkok használatát minden zárt térben és a 

minimum másfél méteres távolságtartást egymástól. 

 

II A jelen parancs I. pontjának végrehajtására a 

zárt terek tulajdonosait/használóit kötelezzük. 

 

III  Zárt térben nem gyűlhet össze több mint öt 

ember, ha nem biztosítható az egymástól minimum 

1,5 méteres távolságtartás, a megfelelő személyes 

óvintézkedések mellett. 

IV A jelen parancs III. pontjának végrehajtására 

a zárt terek tulajdonosait/használóit kötelezzük.  

 

V A vendéglátóipari tevékenységet folytató 

cégeknek elrendeljük, hogy tevékenységüket inkább 

a szabadba, azaz a kerthelyiségekbe helyezzék át, a 

megfelelő óvintézkedéseket alkalmazva. 

 

VI A jelen parancs V. pontjának végrehajtására 

a vendéglátóipari tevékenységet végző cégeket 

kötelezzük. 

 

VIII Elrendeljük a Stadion Kommunális 

Közvállalatnak, hogy a szabadtéri és a zárt medence 

nyitva tartását is legfeljebb három órás váltásokban 

szervezze meg, és korlátozza a látogatók számát, a 

megfelelő óvintézkedések alkalmazásával, a 

medencét használók biztonsága érdekében. 

 

IX  Elrendeljük a védőmaszkok használatát, 

illetve a 1,5 méteres távolságtartást a parkok, 

játszóterek és szabadidős és rekreációs sportpályák, 

görkorcsolyaparkok, fitnesz eszközök, illetve a 

szabadtéri edzőterek, illetve rekortán pályák 

használatakor, kivételt képeznek az egy háztartásban 

élő személyek. 

 

X  Elrendeljük a Suboticatrans Közvállalatnak, 

hogy maszk nélkül ne engedje fel az autóbuszokra az 

utasokat.  
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XI Elrendeljük az összes közvállalatnak és 

közművállalatnak a közterületek fokozott mosását és 

fertőtlenítését Szabadka város polgárainak 

egészségügyi biztonsága érdekében.   

 

XII Elrendeljük a testhőmérséklet mérését a 

középületekbe való belépéskor, illetve kézfertőtlenítő 

szerek és fertőtlenítőtálcák elhelyezését a 

középületek bejárata előtt.   

 

XIII A rendelkezések betartását Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatala felügyeli a Felügyelőségi 

Titkársága által. 

XIV A rendelet rendelkezései 2020.07.09-től 

lesznek foganatosítva, és a helyzettől függően 

szükség szerint módosulnak. 

 

XV A rendeletet megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában és a tömegtájékoztatási 

eszközökben. 

 

Bogdan Laban  

Szabadka Város Válságkezelő Törzskarának 

parancsnoka s.k. 
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 

Telefon: 554-050 so@subotica.rs Példányszám: 200 db. Fő- és felelős szerkesztő: Ladóczki Gyula okl. jogász, 

Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Az előfizetési díj összege a 2020. évre 2596,00 dinár. 

Hirdetések ára a díjszabás szerint. Átutalási számla száma: 840-745141843-30 – Egyéb bevételek 69 236 

városi közigazgatási szervek hivatkozási számmal 97-es jogcímkóddal.  

 


