
Hargita Megye Tanácsa 
  

  
 
   

 
 
RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 
 
 

ROMÁNIA 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

SÜRGŐSSÉGI ESETEK RÉSZLEGE 

 

A Sürgősségi Helyzetek Részlege Vezetőjének mint az akció parancsnokának a 

74522/17.03.2020 sz. rendelete az egészségügyi tanulók, diákok és orvosi rezidensek 

egészségügyi rendszerbe való bevonására vonatkozó intézkedések megállapítására 

vonatkozóan, a SARS-CoV-2 koronavírus fertőzés elterjedésének a kontextusában 

Tekintettel a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott, európai szintű járványügyi 

helyzetre, illetve a Románia területén levő fertőzés evolúciójára, 

 Figyelembe véve a megfelelő orvosi ellátás biztosításának szükségességét a SARS-

CoV-2 koronavírus-fertőzés eseteinek kezelésére az egészségügyi egységekben,  

 A kockázati típusok ügykezelésére vonatkozó 557/2016 sz. kormányhatározat 14. 

cikkének, illetve a szükségállapot bevezetésére vonatkozó, Románia elnöke 195/2020 sz. 

rendeletének 5. cikke 1. bekezdésének értelmében 

   

A  Sürgősségi Helyzetek Részlegének Vezetője, államtitkár, kibocsátja a következő 

RENDELETET: 

 

1. cikk 2020. március 18-tól kezdődően a sürgősségi betegellátás, a fertőző betegségek 

és az intenzív terápiás aneszteziológia szakos rezidens orvosok megszakítják a szakmai 

gyakorlatukat minden más részlegen, ahová jelenleg ki vannak helyezve, kivéve azokat 

a képzéseket, amelyek a fent említett részlegeken zajlanak, és déli 12 óráig 

jelentkeznek az eligazítóközpontoknál az ügyeletek megszervezése végett, a 

szakosodásuknak megfelelő részlegeken. 

2. cikk A családi orvoslás és belgyógyászat szakos rezidens orvosok megszakítják szakmai 

gyakorlatukat minden részlegen, ahová jelenleg ki vannak helyezve, és 2020. március 

18-án déli 12 óráig jelentkeznek a közegészségügyi igazgatóságok székhelyén, a megyei 
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mentőszolgálatokhoz, az ügyeleti rendelőkhöz, a sürgősségi egységekhez/részlegekhez 

vagy a kórházi részlegekhez való beosztás céljából, a meglévő igényeknek megfelelően. 

3. cikk A többi orvosi szakon lévő rezidens orvost, az 1. és 2. cikkben megnevezetteket 

kivéve, a közegészségügyi igazgatóságok nyilvántartásba veszik, hogy szükség esetén 

kihelyezzék őket. 

4. cikk A más – nem az eligazító – központokban lévő rezidens orvosok az adott 

településen a rezidensképzésért felelős orvosnál jelentkeznek, nyilvántartásba vétel és 

a szakosodásuknak, illetve a szükségleteknek megfelelő elosztás végett. 

5. cikk Azokon a településeken, ahol több kórház létezik, a rezidens orvosokat a 

szükségletek szerint osztják el, a közegészségügyi igazgatósággal együttműködésben. 

6. cikk A kórházi kezelést megelőző, sürgősségi orvosi ellátási bizonylat megszerzésére 

vonatkozó képzési programot felfüggesztik, a résztvevők visszatérnek a megyei 

mentőszolgálatokhoz, az ügyeleti rendelőkbe, a sürgősségi  egységekhez/részlegekhez 

vagy a kórházi részlegekhez, ahonnan érkeztek. 

7. cikk Minden egyetemi központban az orvosi egyetemi karok 2020. március 20-ig 

toborozzák az orvosi karok önkéntes hallgatóit, a negyedévesektől kezdődően, akiket 

műszakokba/váltásokba osztanak be, az ügyeleti rendelők, illetve a sürgősségi 

egységek/részlegek tevékenységének segítése céljábol, az új koronavírus-fertőzés 

alakulásának és az orvosi struktúrák szintjén lévő szükségletek függvényében. A 

toborzott orvosis diákok csak a meglévő egészségügyi struktúrák kapacitásának a 

túlterheltsége esetén folytatnak segítő tevékenységet, minden toborzott személyhez 

kapcsolattartó személyt rendelnek, telefonszámmal. 

8. cikk Azokban a megyékben, ahol orvosiasszisztens-képző vagy egészségügyi 

poszliceális oktatás létezik, a közegészségügyi igazgatóságok önkéntességi alapon 

toboroznak tanulókat/diákokat, a másodévesekkel kezdve, akiket 

műszakokba/váltásokba osztanak be, az ügyeleti rendelők, illetve a sürgősségi 

egységek/részlegek tevékenységének segítése céljábol, az új koronavírus-fertőzés 

alakulásának és az orvosi struktúrák szintjén lévő szükségletek függvényében. A 

toborzott tanulók és diakok csak a meglévő egészségügyi struktúrák kapacitásának a 

túlterheltsége esetén folytatnak segítő tevékenységet, minden toborzott személyhez 

kapcsolattartó személyt rendelnek, telefonszámmal. 

9.  cikk A sürgősségi helyzetek megyei és helyi bizottságai szintjén meghoznak minden 

olyan szükséges intézkedést, amely az egészségügyi egységekben tevékenykedő 

tanulók, diákok és önkéntesek ellátását és elszállásolását hivatott biztosítani. 
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10. cikk A jelen rendeletet kiközlik a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága minden 

tagjának, akik biztosítani fogják ezen rendelet eljuttatását az 

alárendeltségükben/mellérendeltségükben lévő struktúrákhoz. 

Dr. Raed Arafat 

AZ AKCIÓ PARANCSNOKA 

ÁLLAMTITKÁR 

A SÜRGŐSSÉGI HELYZETEK RÉSZLEGÉNEK VEZETŐJE 

 


