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A 74525. sz. rendelet,  
amely az adatok centralizálására és az egészségügyi rendszer a koronavírus terjedésének 
fékezése érdekében történő következő fokozatra való átállásának előkészítésére 
vonatkozik 
 
 
 
Szem előtt tarva a SARS-CoV-2 koronavírus által előidézett európai szintű járványügyi 

helyzetet, valamint a fertőzések terjedését Románia területén; 

 

Figyelembe véve a megfelelő orvosi ellátás biztosításának szükségességét a SARS-CoV-2 

koronavírus-fertőzés eseteinek kezelésére az egészségügyi egységekben;   

 

Az 557. sz. kormányhatározat 14., a kockázati típusok kezelésére vonatkozó cikkelye 

értelmében, megerősítve Románia elnökének a 195. sz.,  a szükségállapotot kihirdető  

rendelete 5. cikkelyének, 1. bekezdésével; 

 

 

A katasztrófavédelmi államtitkár kiadja a következő HATÁROZATOT: 

 

1(1) cikk 2020. március 19-től kezdődően a  közegészségügyi igazgatóságok és a 
határrendőrség egységei küldik az intervenciókat koordináló és vezető központoknak 
azon  személyek azonosítási adatait, akik ellen lakhelyi elkülönítést vagy karantént 
rendeltek el, valamint azokét, akik koronavírussal fertőzöttek, hogy bevezethessék a 
SIMIEOP rendszerbe; 
1(2) cikk Az adatokat az 1/2020-as sz. katonai rendelet 9. cikkelye 1. bekezdése e) 
pontjában meghatározott struktúrák rendelkezésére bocsátják. A rendelet a  
személyek agglomerációjára és a határon átnyúló  áruforgalomra vonatkozik; 

2. cikk Az oktatási intézmények (óvodák, iskolák, egyetemek) egészségügyi személyzetét a 

közegészségügyi igazgatóságok rendelkezésére bocsátják, hogy szükség esetén bevonhassák 

a koronavírus-járvány elleni küzdelembe; 



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

 

 
 

 

3(1) cikk Minden  ággyal felszerelt egészségügyi egység válságparancsnokságot hoz létre, 

amelynek tagjai legalább: a menedzser, az orvosigazgató, az ellátási asszisztens, a sürgősségi, 

aneszteziológiai, fertőzőrészlegek vezetőorvosa, a vezető és koordináló szerepeket a 

melléklet szerint kell elosztani.  

3(2) cikk A válságparancsnokság elkészíti azt a menedzsmenttervet, amely a kórház 

előkészítésére vonatkozik a SARS-Cov-2 koronavírussal fertőzöttek nagy számban való 

beáramlása esetén, és amelyet az egészségügyi egység menedzserének rendelete alapján 

léptetnek életbe. 

3(3) cikk A parancsnokság tagjainak adatait elküldik  a megyei intervenciókat koordináló és 

vezető központoknak, majd az Országos Intervenciókat Koordináló és Vezető Központnak. 

4. cikk A prefektusi hivatalok követik a  kibocsátott rendeletek előírásainak végrehajtását a 

szükségállapot idején és intézkedéseket hoznak a végrehajtásuk érdekében. 

 

Dr. Raed Arafat 

katasztrófavédelmi államtitkár  

 

 


