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Románia 

Belügyminisztérium 

Sürgősségi Helyzetek Részleg 

 

Parancsnoki rendelet 

Államtitkár, a Sürgősségi Helyzetek Részleg vezetője 

74533/28.03.2020. számú rendelet az egészségügyi egységekre vonatkozó intézkedésekről a SARS-COV-2 

koronavírus-fertőzések terjedését illetően 

 

 Tekintettel a járványügyi helyzetre és a közegészségügyi kockázat felbecsülésére a következő 

időszakra, amely a fertőzött személyek számnak jelentős emelkedését jelzi mind a vírus országos szinten 

történő terjedésének, mind a külföldről hazatérő, feltételezhetően fertőzött személyek általi behurcolásának 

következtében; 

 Figyelembe véve egy megfelelő orvosi kapacitás biztosításának szükségességét az egészségügyi 

egységekben a SARS-COV-2 koronavírus-fertőzéses esetek kezelésére,  

 

Románia elnökének a sürgősségi helyzet kihirdetéséről szóló 195/16.03.2020. számú rendelete 5. 

cikkének (1). bekezdése értelmében, a kockázati tényezők kezeléséről szóló 557/03.08.2016. számú 

kormányrendelet 14. cikkével összhangban és a sürgősségi orvosi készletekre, illetve a karanténfelállítással 

kapcsolatos lépésekre vonatkozó 11/11.02.2020. számú sürgősségi kormányrendelet 7. cikke értelmében 

 

az államtitkár, a Sürgősségi Helyzetek Részlegének vezetői minőségében, a következő megbízást hozza: 

 

1. cikk 

 

(1) Tekintettel arra, hogy a sürgősségi betegfelvevő egységeknél/részlegeknél, valamint az ügyeleti 

rendelőkben tevékenykedő egészségügyi személyzet a munkavégzés során feltételezhetően megfertőződött, 

a személyzet védelmét szolgáló intézkedéseket ennek megfelelően kell igazítani, és a szolgálati műszak 

idejére kinevezett felelős kell hogy figyelje ezek betartását. 
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(2) Az (1) bekezdésben említett betegeket, akik esetében szükséges a kórházi ellátás, abba a kórházba 

fektetik be, ahol jelentkeztek, a többi erre szakosodott kórházba az 1091/2006. számú – a kritikus állapotban 

levő betegek klinikák közötti szállítását szabályozó – OMS (rendelet) előírásai szerint vagy a közegészségügyi 

igazgatóságok által megnevezett kórházakba, anélkül hogy a beutalásnál feltételként szabnák meg egy 

COVID-19-teszt elvégzését vagy annak eredményét. 

 

2. cikk 

 

Jelent rendeletet továbbítják az Országos Koordinációs és Beavatkozáslevezénylő Központhoz (Centrul 

National de Coordonare și Conducere a Intervenției), hogy ismertesse a tartalmát az Egészségügyi 

Minisztériummal, a közegészségügyi egységekkel, illetve a sürgősségi betegellátó egységekkel.  

 

Az intézkedés parancsnoka, 

dr. Raed Arafat 

államtitkár,  

a Sürgősségi Helyzetek Részlegének vezetője 

 


