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На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана
08.07.2020. године доноси
З А К Љ У Ч АК
о предузимању превентивних мера у циљу спречавања ширења
заразне болести COVID 19 на територији општине Мали Иђош
Члан 1.
1. Сви грађани су обавезни да користе маску у затвореном простору и да то чине на
потпуно исправан начин, уз одржвање минималне дистанце од 2 метра.
2. Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач је дужан
да редовно проветрава и дезинфикује возило, а посебно оне елементе са којима је путник у
контакту.
3. На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце
и купце.
4. Угоститељски објекти морају примењивати све превентивне мере које се односе на
спречавање ширења заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, којима се
осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, број гостију се ограничава
на минимално 4м² корисне површине по госту, одржавање социјалне дистанце, односно
међусобног растојања између два лица најмање два метра, а у случају мањег растојања уз
примену стаклене, пластичне или сличне баријере. Особље све време мора да користи
заштитну маску. Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Ово значи да
приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл. гост је у обавези да користи заштитну
маску. На улазу у објекат и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.
5. У угоститељском објекту у делу отвореног простора (летњим баштама) број гостију
се ограничава на минимално 2м², површине баште по госту.
-Уколико постоји могућност да се башта отвореног типа прошири заузећем јавне
површине, дозвољено је проширење исте на јавну површину без повећања капацитета (број
столова и столица), уколико се на овај начин смањује епидемиолошки ризик по госте, под
условом да се не омета слободан прилаз пешака и не угрожава безбедност кретања.
- Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Приликом доласка,
одласка, одласка у тоалет и сл. гост је у обавези да користи заштитну маску.
6. После сваке употребе столови и прибор морају се дезинфиковати. За сваким столом
и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку. Прибор и посуђе се морају прати
искључиво машински. Угоститљски објекти се морају придржавати инструкција и упутстава
свих надлежих органа.
7. Препоручују се одлагање свадби, крштења, журки и других прослава са већим
бројем учесника или њихово одржавање са минимално протоколарно потребним бројем
људи.
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8. Подсећамо да су вртићи предшколске установе дужне да примењују све мере
заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија). Родитељима се посебно
препоручује да уколико имају услова за чување деце у домаћинству, да их привремено не
доводе у предшколску установу.
9. Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана организовати у
складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).
10. У верским објектима и приликом обреда примењивати мере заштите (маска,
дистанца, дезинфекција руку и просторија).
11. Дезинфекцију заједничких просторија, примењивати најмање једном дневно у
стамбеним зградама.
12. ЈП „ Комунал" врши прање улица и јавних површина - простор око домова
здравља и амбуланти, пошта, банака, игралишта и пијаца, примењујући адекватно
дезинфекционо средство.
13. Обезбедити правовремено информисање грађана на ефикасан и веродостојан
начин са акцентом на едукацији.
14. У затвореном простору ограничен број људи до 50, на отвореном простору до 300
људи
15. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом
задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и
правног лица, као и затварање објекта на период од седам дана уколико се ради о
угоститељском, продајном или другом напред наведеном објекту.
Члан 2.
Овај Закључак се примењује од 08.07.2020. године.
Члан 3.
Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и путем средстава
јавног информисања.
Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KISHEGYES KÖZSÉG
KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ
TÖRZSKARA
Sz.: 820-1-3/2020
Kelt: 2020. július 8-án
Kishegyes
Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019
sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. július 8-án
meghozza a következő
ZÁRADÉKOT
megelőző intézkedések foganatosításáról Kishegyes község területén, a COVID-19 fertőző
betegség terjedésének megakadályozása érdekében
1. szakasz
1. Minden polgár köteles védőmaszkot viselni zárt helyiségben, és azt teljesen szabályos
módon tenni, a minimális 2 méteres távolság betartása mellett.
2. A taxisofőrök és utasok kötelesek védőmaszkot viselni. A sofőr köteles rendszeresen
szellőztetni és fertőtleníteni a járművet, különösen azokat az elemeket, amelyekkel az utas
érintkezik.
3. A piacon kötelező a védőmaszk viselése. Ez az eladókra és a vásárlókra egyaránt
vonatkozik.
4. A vendéglátóipari létesítmények kötelesek alkalmazni minden, a SARS-CoV-2 vírus
előidézte COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkozó megelőző
intézkedést, amelyek biztosítják az alkalmazottak és vendégek biztonságát, a vendégek számára
előlátott hely minimum 4m2 vendégenként, a távolság betartása, illetve két személy közötti
távolság legalább két méter kell hogy legyen, kisebb távolság esetén pedig üveg, műanyag vagy
hasonló elválasztót kell használni. A személyzetnek állandó jelleggel viselnie kell a védőmaszkot.
A vendég csak addig nem használja a maszkot, amíg az asztalnál ül. Ez azt jelenti, hogy
jövetelkor, távozáskor, illemhelyre történő kimenet és hasonló esetén köteles viselni a
védőmaszkot. A bejáratnál és az illemhelyen kötelező a kézfertőtlenítő.
5. A vendéglátóipari létesítmény nyitott részében (kerthelyiség) a vendégek számára
előlátott hely minimum 2m2 vendégenként.
- Amennyiben lehetőség van a kerthelyiség kibővítésére, közterület elfoglalásával, az
engedélyezett, de a befogadóképesség megnövelése nélkül (asztalok és székek száma), ha ily
módon csökken a fertőzésveszély a vendégekre nézve, azzal a feltétellel, hogy nem akadályozzák a
gyalogosok szabad áthaladását és nem veszélyeztetik a mozgás biztonságát.
- A vendég csak addig nem használja a maszkot, amíg az asztalnál ül. Ez azt jelenti, hogy
jövetelkor, távozáskor, illemhelyre történő kimenet és hasonló esetén köteles viselni a
védőmaszkot.
6. Az asztalokat és készletet minden használat után le kell fertőtleníteni. Minden asztalnál
és illemhelyen kötelező a kézfertőtlenítő. A készletet és az edényeket kizárólag géppel lehet
elmosni. A vendéglátóipari létesítmények kötelesek betartani az illetékes szervek utasításait.
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7. Javasoljuk az esküvők, keresztelők, bulik és egyéb tömegesebb ünnepség elhalasztását,
vagy azok minimális létszámmal történő megtartását.
8. Az óvodák kötelesek minden védelmi intézkedést alkalmazni (védőmaszk, távolság, kéz
és helyiségek fertőtlenítése). A szülőknek különösen javasoljuk, hogy amennyiben meg tudják
oldani a gyermek felügyeletét otthon, ideiglenesen ne vigyék őket az iskoláskor előtti
intézménybe.
9. A szépségszalonok, fodrász szalonok, fitnesz központok és edzőtermek munkáját a
védelmi intézkedésekkel összhangban kell megszervezni (védőmaszk, távolság, kéz és helyiségek
fertőtlenítése).
10. A vallási objektumokban és vallásos szertartások alkalmával védelmi intézkedéseket kell
alkalmazni (védőmaszk, távolság, kéz és helyiségek fertőtlenítése).
11. A lakóházakban a közös helyiségeket naponta legalább egyszer le kell fertőtleníteni.
12. A Komunal KV végzi az utcák és közterek – egészségház és rendelők, posta, bank,
játszótér és piac körüli tér tisztítását, megfelelő fertőtlenítőszer használatával.
13. A polgárokat időben, hatékonyan és hitelesen kell tájékoztatni, hangsúlyt fektetve a
képzésre.
14. Zárt helyiségben legfeljebb 50 személy tartózkodhat, nyitott téren 300.
15. Az intézkedések betartásáról a Községi kommunális felügyelőség és egyéb, törvény által
megbízott szerv gondoskodik. Az intézkedések tiszteletben nem tartása szabálysértési felelősséget
von maga után, mind a természetes mind a jogi személyre vonatkozóan, valamint a létesítmény hét
napra történő bezárását, amennyiben vendéglátóipari létesítményről, üzletről vagy az előzőekben
említett egyéb létesítményről van szó.
2. szakasz
A jelen záradék 2020. július 8-tól alkalmazandó.
3. szakasz
A záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a köztájákoztatási
eszközökön keresztül.
Marko Lazić, s.k.
Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka
____________________ . ____________________
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REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE MALI IĐOŠ
BR.: 820-1-3/2020
Dana 08.07.2020. godine
Mali Iđoš
Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš” broj
07/2019) Štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš dana 08.07.2020. godine donosi
Z A K LJ U Č AK
o preduzimanju preventivnih mjera u cilju sprečavanja širenja
zarazne bolesti COVID 19 na teritoriji opštine Mali Iđoš
Član 1.
1. Svi građani su obavezni da koriste masku u zatvorenom prostoru i da to čine na potpuno
ispravan način, uz održvanje minimalne distance od 2 metra.
2. Vozači i putnici taksi vozila moraju koristiti zaštitnu masku. Vozač je dužan da redovno
provjetrava i dezinfikuje vozilo, a posebno one elemente sa kojima je putnik u kontaktu.
3. Na svim pijacama je obavezna upotreba zaštitne maske. Ovo se odnosi na prodavce i
kupce.
4. Ugostiteljski objekti moraju primjenjivati sve preventivne mjere koje se odnose na
sprečavanje širenja zarazne bolesti SOVID-19 izazvane virusom SARS-SoV-2, kojima se
osigurava bezbjednost zaposlenih i bezbjednost korisnika usluga, broj gostiju se ograničava na
minimalno 4m² korisne površine po gostu, održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog
rastojanja između dva lica najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primjenu staklene,
plastične ili slične barijere. Osoblje sve vrijeme mora da koristi zaštitnu masku. Gost ne koristi
zaštitnu masku samo dok sjedi za stolom. Ovo znači da prilikom dolaska, odlaska, odlaska u toalet
i sl. gost je u obavezi da koristi zaštitnu masku. Na ulazu u objekat i u toaletu obavezno je sredstvo
za dezinfekciju ruku.
5. U ugostiteljskom objektu u dijelu otvorenog prostora (ljetnjim baštama) broj gostiju se
ograničava na minimalno 2m², površine bašte po gostu.
-Ukoliko postoji mogućnost da se bašta otvorenog tipa proširi zauzećem javne površine,
dozvoljeno je proširenje iste na javnu površinu bez povećanja kapaciteta (broj stolova i stolica),
ukoliko se na ovaj način smanjuje epidemiološki rizik po goste, pod uslovom da se ne ometa
slobodan prilaz pešaka i ne ugrožava bezbjednost kretanja.
- Gost ne koristi zaštitnu masku samo dok sjedi za stolom. Prilikom dolaska, odlaska,
odlaska u toalet i sl. gost je u obavezi da koristi zaštitnu masku.
6. Posle svake upotrebe stolovi i pribor moraju se dezinfikovati. Za svakim stolom i u
toaletu obavezno je sredstvo za dezinfekciju ruku. Pribor i posuđe se moraju prati isključivo
mašinski. Ugostitljski objekti se moraju pridržavati instrukcija i uputstava svih nadležih organa.
7. Preporučuju se odlaganje svadbi, krštenja, žurki i drugih proslava sa većim brojem
učesnika ili njihovo održavanje sa minimalno protokolarno potrebnim brojem ljudi.
8. Podsećamo da su vrtići predškolske ustanove dužne da primjenjuju sve mjere zaštite
(maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija). Roditeljima se posebno preporučuje da ukoliko

Broj 31.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Godina 2020.

Strana 7.

imaju uslova za čuvanje djece u domaćinstvu, da ih privremeno ne dovode u predškolsku
ustanovu.
9. Rad kozmetičkih i frizerskih salona, fitnes centara i teretana organizovati u skladu sa
mjerama zaštite (maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija).
10. U vjerskim objektima i prilikom obreda primjenjivati mjere zaštite (maska, distanca,
dezinfekcija ruku i prostorija).
11. Dezinfekciju zajedničkih prostorija, primjenjivati najmanje jednom dnevno u
stambenim zgradama.
12. JP „ Komunal" vrši pranje ulica i javnih površina - prostor oko domova zdravlja i
ambulanti, pošta, banaka, igrališta i pijaca, primjenjujući adekvatno dezinfekciono sredstvo.
13. Obezbjediti pravovremeno informisanje građana na efikasan i verodostojan način sa
akcentom na edukaciji.
14. U zatvorenom prostoru ograničen broj ljudi do 50, na otvorenom prostoru do 300 ljudi
15. O sprovođenju mjera staraće se Opštinska komunalna inspekcija i drugi zakonom
zaduženi organi. Svako nepoštovanje mjera povlači prekršajnu odgovornost fizičkog i pravnog
lica, kao i zatvaranje objekta na period od sedam dana ukoliko se radi o ugostiteljskom, prodajnom
ili drugom napred navedenom objektu.
Član 2.
Ovaj Zaključak se primjenjuje od 08.07.2020. godine.
Član 3.
Zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“ i putem sredstava javnog
informisanja.
Komandant štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš
Marko Lazić, s.r.

____________________ . __________________
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