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Az Egészégügyi Minisztérium 497/2020. számú, a 414/2020. számú (a COVID-19 vírusfertőzés által 

okozott nemzetközi közegészségügyi sürgősségi helyzetben a személyek karaténba helyezésére 

vonatkozó, valamint a járvány hatásainak korlátozása és megelőzése céljából tett intézkedésekre 

vonatkozó) egészségügyi miniszteri rendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó rendelet  

Érvénybelépés 2020. március 25-től 

Megjelent a Hivatalos Közlöny 248. számának I. részében, 2020. március 25-én. 

Jelen kivonat elkészültéig nem módosult. 

 

I. cikk 
Az egészségügyi miniszter 414/2020. számú (a Románia Hivatalos Közlönye I. részében, 2020. március 
12-én, 201. számmal megjelent, a COVID-19 virusfertőzés által okozott nemzetközi közegészségügyi 
sürgősségi helyzetben a személyek karaténba helyezésére vonatkozó, valamint a járvány hatásainak 
korlátozása és megelőzése céljából tett intézkedésekre vonatkozó) egészségügyi miniszteri rendelet 
a következőképpen módosul és bővül:  
 
1. Az 1. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:  

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott személykategóriák 14 napig otthoni elkülönítésben 

tartózkodnak, ez idő alatt figyelemmel kísérik egészségi állapotukat. Ha a betegség tüneteit észlelik  

magukon, értesíteniük kell a háziorvosukat, vagy hívják  a 112-es segélyhívószámot. Ha a 14 napos 

elkülönítés alatt tünetmentesek maradnak, akkor visszatérhetnek a közösségbe, és ez esetben nincs 

szükség igazoló dokumentumokra (járványtani engedélyre – aviz epidemiologic). A (3) bekezdés b) 

pontjában megnevezett személyek számára megszűnik az otthoni elkülönítés, amennyiben a COVID-

19-fertőzésgyanús tüneteket mutató személy tesztje – akivel közvetlen kapcsolatba került – 

negatívnak bizonyult.” 

2. Az 5. cikk (2) és (3) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(2) A karantén elhagyásakor a megyei közegészségügyi igazgatóságok és a Bukaresti Közegészségügyi 
Igazgatóság kötelesek kiállítani egy járványügyi véleményezést (aviz epidemiologic de ieșire din 
carantină) azoknak a személyeknek, akik karanténban voltak,  és amelynek a modelljét a jelen 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
(3) Annak az elkülönített személynek, akinek az (1) bekezdésben meghatározott szabadságra van 
szüksége, ki kell töltenie egy saját felelősségre írt nyilatkozatot, amelynek a modelljét a jelen rendelet 
2. számú melléklete tartalmazza.” 
 
3. A 6. cikk a következőképpen módosul: 
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„6. cikk 
(1) Az intézményesített karanténban levő személyek közül csak azokon végzik el a koronavírustesztet, 
akiknél jelentkeznek a betegségre jellemző tünetek. Ezeket a személyeket az eredmények 
kézbesítéséig elkülönítik. Ha a teszt pozitív, kórházba utalják őket. 
(2) A karantéban tartózkodó fertőzöttgyanús személyektől levett minták szállítása ugyanolyan 
biztonsági feltételek között történik, mint az influenzateszteké, és a tesztelést az ilyen vizsgálatokat 
végző legközelebbi laboratóriumban végzik el, a közegészségügyi igazgatóságok és a Bukaresti 
Közegészségügyi Igazgatóság útmutatásai szerint.     
 (3) Az intézményesített karantént 14 nap után lehet elhagyni, ha az illető tünetmentes és egészséges. 
(4) A karanténidőszak lejártáról a megyei közegészségügyi igazgatóságnak kell tájékoztatnia a 

karanténközpont vezetőjét, és ugyancsak az ő feladata a járványtani engedély kibocsátása, amellyel 

a karantént elhagyók visszatérhetnek a közösségbe. A járványtani engedély  elektronikus formában is 

kiállítható és elküldhető. 

(5) A karanténlétesítmények fertőtlenítését – miután az elkülönített személyek elhagyják a 

létesítményt – a karanténközpont képviselője végzi el, a közegészségügyi igazgatóságok és a Bukaresti 

Közegészségügyi Igazgatóság útmutatásai szerint.” 

 
II. cikk 
Jelen rendelet rendelkezéseit a közegészségügyi igazgatóságok és a Bukaresti Közegészségügyi 
Igazgatóság, valamint az Egészségügyi  Minisztérium szakigazgatóságai  hajtják végre 
 
III. cikk 

Jelen rendeletet a Románia Hivatalos Közlönyének I. részében való közzététel napjától kell alkalmazni. 

 

Horațiu Moldovan 

államtitkár 

 


