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ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

НАРЕДБА - ОСМА ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНА И ДОПУНА
НАРЕДБЕ од 18.03.2020. године Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Бачки Петровац.
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93.
На основу Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
(Сл. гласник РС бр. 98/2010) на основу члана 19. Пословника о раду Општинског
штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац , одржана је ванредна
седница бр.9-1 -10 дана 15.07.2020 г., Општинског штаба за ванредне ситуације
Општине Бачки Петровац а поводом донетих нових мера Владе Републике Србије а
у циљу спречавању ширења вируса COVID-19 на територији oпштине Бачки
Петровац,
доноси се
Н А Р Е Д Б А
ОСМА ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНА И ДОПУНА НАРЕДБЕ ОД 18.03.2020.г.
I Наређује се употреба заштитних маски у свим затвореним просторима и
одржавање физичке дистанце од минимално 1,5 метара на територији општине
Бачки Петровац. За спровођење ове тачке наредбе задужују се
власници/корисници затворених простора.
II Забрањује се окупљање у затвореном простору више од 5 лица уколико
није могуће обезбедити физичку дистанцу од минимално 1,5 метара уз
одговарајуће мере заштите, а у затвореном простору се истовремено не може наћи
више од 50 људи, без обзира на површину тог затвореног простора. За спровођење
ове тачке наредбе задужују се власници/корисници затворених простора.
III Радно време угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за
забаву може се организовати у периоду од 06,00 до 23,00 часа, а радно време
трговинских и занатских објеката може се организовати у периоду од 06,00 до
21,00 час. За спровођење ове тачке наредбе задужују се привредни субјекти који
обављају угоститељску, трговинску и занатску делатност и делатност за
приређивање игара за забаву.
IV Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску
делатност да тежиште делатности усмере на отворени простор, односно башту уз
примену одговарајућих мера заштите. За спровођење ове тачке наредбе задужују
се привредни субјекти који обављају угоститељску делатност.
V Коришћење купалишта и базена мора се организовати уз поштовање
следећих правила :
- размак између лежаљки које заузимају једна или две особе осим
породица са малом децом мора да износи најмање 2 метра,
- забрањени су спортови и ван воде који укључују блиски контакт,
- барови и кафићи могу да служе само храну запаковану у оригиналним
паковањима,
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- столови у бару или кафићу морају бити удаљени најмање 1,5 метара,
- запослени на базену морају да носе заштитне маске када су у контакту
са посетиоцима,
- забрањено је коришћење тушева и свлачионица у затвореном
простору изузев тоалета
- строго поштовање препорука Института за јавно здравље о
максималном броју
посетилаца у току дана, односно, уколико је
могуће, примењивати резервације.
За спровођење ове тачке наредбе задужују се власници купалишта и
базена.
VI Наређује се појачани рад јавних комуналних предузећа у погледу прања и
дезинфекције у циљу обезбеђивања здравствене безбедности грађана општине
Бачки Петровац.
VII Наређује се коришћење заштитних маски, као и одржавање физичке
дистанце од минимално 1,5 метара приликом коришћења паркова, дечијих и
рекреационих игралишта, фитнес мобилијара односно теретана на отвореном на
територији општине Бачки Петровац.
VIII Забрањује се одржавање сеоских слава, вашара и других манифестацију
и скупова на територији општине Бачки Петровац, док траје опасност од ширења
заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
XI Ова наредба ступа на снагу даном доношења a обавиће се у Службеном
листу Општине Бачки Петровац.
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