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Románia 

Belügyminisztérium 

Sürgősségi Helyzetek Részleg 

 

Parancsnoki rendelet 

Államtitkár, a Sürgősségi Helyzetek Részleg vezetője 

74534/28.03.2020. számú rendelete az orvosi és kisegítő személyzet áthelyezési és kirendelési 

módjának a meghatározásáról 

 

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, illetve az elkövetkező időszak közegészségügyi 

kockázatának felbecsülésére, amely a fertőzött személyek számának jelentős növekedését jelzi előre 

mind a vírus országos 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, 

 

A katasztrófavédelmi államtitkár kibocsátja a következő rendeletet: 

1. cikk 

(1) Jelen rendelet dátumától kezdődően a közegészségügyi egységek alkalmazásában álló 

szakorvosi személyzet (főorvosok, szakorvosok, rezidens orvosok), a középfokú egészségügyi 

személyzet, az egészségügyi kisegítő személyzet és a főiskolai végzettségű egészségügyi személyzet 

(kémikusok, biológusok, biokémikusok, fizikusok, gyógyszerészek és balneológusok) áthelyezhető, 

kirendelhető azokhoz az egészségügyi egységekhez, amelyekben jelentős személyzeti hiány 

mutatkozik. 

(2) A sürgősségi állapot idején a fent említett személyzet nem tagadhatja meg az előbbi cikkben 

elrendelt áthelyezést/kirendelést, és abban az esetben, ha az áthelyezés/kirendelés nem a 

lakhelyén lévő településre szól, akkor az adott helyi közigazgatási vagy az egészségügyi egységek 

kötelesek biztosítani a szállásukat és az ellátásukat. 
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(3) A megyében történő áthelyezést/kirendelést a közegészségügyi igazgatóság javaslatára a 

prefektus rendeli el, az egészségügyi egységekben kialakult helyzetek elemzése alapján, a Sürgősségi 

Helyezetek Részleg államtitkári szintű vezetőjének jóváhagyásával. 

(4) A más megyébe történő áthelyezést/kirendelést az Egészségügyi Minisztérium által nevesített 

államtitkár vagy a katasztrófavédelmi államtitkár rendeli el, míg a sürgősségi ellátást biztosító és a 

járóbeteg-rendelői személyzetet a katasztrófavédelmi államtitkár rendelete alapján, a 

közegészségügyi igazgatóságok vagy az Orvosi Sürgősségi Menedzsment Vezérigazgatóság 

javaslatára, az egészségügyi egységekben kialakult helyzetek elemzése alapján helyezik el. 

 

2. cikk 

Az áthelyezett/kirendelt személyzet javadalmazásának és jelenléti ívei kitöltésének a módozatát az 

Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészégbiztosítási Pénztár egy közösen kiadott 

rendeletben határozza meg. 

 

3. cikk 

A jelen rendeletet átküldik az Országos Vezetőségi és Koordinációs Központnak, az Egészségügyi 

Minisztériumnak, az Országos Egészségügyi Biztosítópénztárnak, a Prefektusi Intézményekkel 

Kapcsolatot Tartó Vezérigazgatóságnak, az egészségügyi egységeknek, a közegészségügyi 

igazgatóságoknak, a prefektusi intézményeknek és a sürgősségi ellátó egységeknek történő 

kiközlés/terjesztés céljából.  

 

Katasztrófavédelmi államtitkár,  

dr. Raed Arafat 

 


