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ROMÁNIA 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

JÓVÁHAGYJA: 

LUDOVIC ORBAN 

MINISZTERELNÖK 

 

9-es számú KATONAI RENDELET/2020. 04. 16. 

a COVID-19 megelőzése érdekében hozott intézkedésekről 

 

Figyelembe véve az ostromállapot és szükségállapot rendszeréről szóló, a Románia Hivatalos 
Közlönyének I. részében, 1999. január 21-én, a 22. számában közzétett, módosításokkal és 
kiegészítésekkel a 453/2004. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 
1/1999-es számú sürgősségi kormányhatározat 24. cikkének előírásait, valamint Románia elnökének 
240/2020-as számú rendelete 2-es és 3-as cikkének (3) bekezdése értelmében, a szükségállapot 
meghosszabbítására vonatkozóan, amelyet Románia 311-es számú Hivatalos Közlönyének I. részében 
tettek közzé, 2020. április 14-én, 

szem előtt tartva az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság felmérését, amelyet a 20/2020.16.04. 
számú határozattal hagytak jóvá, 

a 240/2020-as számú rendelet 2-es számú melléklete 3-as és 4-es pontjai előírásainak gyakorlatba 
ültetése érdekében, 

az 1/1999-es számú sürgősségi kormányhatározat 20-as cikkének n) betűje értelmében, az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel, 

a belügyminiszter kibocsátja a következő 

katonai rendeletet: 

 

1. cikk 

(1) 2020. április 18-tól kezdődően további 14 napra meghosszabbítják a repülőjáratok felfüggesztését 

Romániából/Románia felé minden romániai repülőtér esetében, a következő országokból: Ausztria, 
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Belgium, Svájc, Amerikai Egyesült Államok, Észak-Íroszág és Nagy-Britannia Egyesült Királysága, 

Holland Királyság, Törökország és Irán.  

(2) 2020. április 19-től kezdődően további 14 napra meghosszabbítják a repülőjáratok felfüggesztését 

Romániából/Románia felé minden romániai repülőtér esetében, a következő országból: Olaszország. 

(3) 2020. április 21-től kezdődően további 14 napra meghosszabbítják a repülőjáratok felfüggesztését 

Romániából/Románia felé minden romániai repülőtér esetében, a következő országokból: 

Franciaország és Németország. 

(4) Az (1) és (3) bekezdésben előírt intézkedések nem vonatkoznak az állami járatokra, az áru- és 

postai küldeményeket szállító járatokra, a humanitárius járatokra vagy a sürgősségi orvosi 

szolgáltatásokat biztosítókra, valamint a nem kereskedelmi celú technikai leszállásokra. 

 

2. cikk 

(1) Az otthoni elkülönítés vagy karanténintézkedés alól mentesülnek a határ menti munkavállalók, 

akik Bulgáriából lépnek be Románia területére, és nem mutatnak COVID-19-fertőzésre utaló 

tüneteket. 

(2) Határ menti munkavállaló alatt értjük azt a személyt, aki bizonyítani tudja, hogy a határ közelében, 

a román–bolgár határ 30 km-es körzetében lakik és dolgozik, a hozzá legközelebb eső, 

személyforgalom számára nyitott határátkelőhöz viszonyítva, és aki legalább heti egy alkalommal 

visszatér lakhelyére. 

(3) A román–bolgár határátkelőhelyek, amelyeken keresztül engedélyezett a Romániába való belépés 
az (1) bekezdés értelmében, a következők: Giurgiu–Ruse és Calafat–Vidin. 

 

(4) A (3) bekezdésben jelölt román–bolgár határátkelőhelyeken engedélyezett a határ menti 

munkavállalók belépése/kilépése mezőgazdasági gépekkel és felszerelésekkel. 

 

(5) A (2) bekezdésben jelzett előírások be nem tartása esetén az érintett személyek 14 napos 

karanténba kerülnek, és őket terhelik a karanténellátás költségei. 
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(6) Az intézkedések a jelen rendelet Románia Hivatalos Közlönyének első részében való 

megjelenésétől lépnek érvénybe. 

 

3. cikk 

(1) A személyzet váltása során a román lobogó alatt közlekedő belvízi hajók fedélzetén és a tengeri 
hajók fedélzetén, függetlenül attól, hogy milyen lobogót használnak a román kikötőkben, a hajózási 
személyzetnek be kell mutatnia az illetékes hatóságoknak a „nemzetközi szállítmányozási dolgozók 
számára kiállított igazolást”, amelynek modelljét az Európai Bizottság a zöld zónák (zöld sávok) 
gyakorlatba ültetésére, az egészség védelmére, valamint az alapvető áruk és szolgáltatások 
elérhetőségének biztosítására irányuló határkezelési intézkedésekről szóló iránymutatások 3-as 
mellékletében szabályoz le – C (2020) 1897, 20.33.20.  

(2) A román lobogók alatt közlekedő belvízi hajók fedélzetéről kiszálló tengerészek közül, aki kiköt egy 

román kikötőben, és nem mutat COVID-19-fertőzésre utaló jeleket, nem kell intézményes karanténba 

vonulnia, sem a fedélzeten vagy otthoni elkülönítésben lennie, azzal a feltétellel, hogy a munkáltató 

biztosítsa az (1) bekezdésben jelzett igazolást és a szükséges egyéni védőfelszereléseket a COVID-19-

fertőzés elleni védekezésre, a hajótól a helyig, ahol elérhető a két váltás között. 

(3) A személyzet váltása esetén a tengeri hajókon, függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt 

közlekednek, a román kikötőkben a személyzet előzetesen tesztelve kell hogy legyen COVID-19-re az 

adott kikötő közegészségügyi igazgatóságának munkatársai által, függetlenül attól, hogy melyik 

országból származik. 

(4) A (3) bekezdésben jelzett tengerészek közül azokat, akik nem mutatnak COVID-19-fertőzésre utaló 

jeleket, elszállítják a határátkelőktől/határátkelőkhöz a legrövidebb útvonalon és megszakítás nélkül, 

a szállítási eszköz formájától függetlenül. A tengerészeknek és az őket szállító személynek használniuk 

kell az egyéni védőfelszerelést a COVID-19-fertőzés elleni védekezésre. 

(5) A személyzet váltása érdekében, a tengeri hajó parancsnoka vagy a munkáltató, esetenként, a 

személyzet rendelkezésére kell hogy bocsássa a következőket: 

a) COVID-19-tesztelés; 

b) egyéni védőfelszerelés a COVID-19-fertőzés megelőzése érdekében, a (4) bekezdésben jelzett 

szállítás alkalmával; 

c) az (1) bekezdésben jelzett igazolás. 
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(6) A román tengeri és folyami navigációs személyzet, amelynek tagjai visszatérnek, és az országba 

való belépéskor nem mutatnak COVID-19-fertőzésre utaló jeleket, otthoni elkülönítésbe kerülnek, 

azzal a feltétellel, hogy a munkáltató biztosítja az (1) bekezdésben jelzett igazolást és egy saját 

felelősségre írt nyilatkozatot, amelynek mintáját a Közlekedési, Infrastrukturális és Hírközlési 

Minisztérium szabályozza a COVID-19-fertőzés elleni egyéni védőfelszerelések használatára 

vonatkozóan, annak érdekében, hogy eljuthasson a hajóról arra a helyre, ahol az elkövetkező 14 

napban elérhető lesz. 

Az intézkedések a jelen rendelet Románia Hivatalos Közlönyének első részében való megjelenésétől 

lépnek érvénybe. 

 

4. cikk 

A 3/2020-as számú katonai rendelet 7-es cikke (2) bekezdésének, valamint 9-es cikkének a COVID-

19-járvány megfékezése érdekében tett intézkedésekre vonatkozó előírásai, amelyek Románia 2020. 

március 24-i, 242. számú Hivatalos Közlönyének első részében jelentek meg, hatályukat vesztik. 

 

5. cikk 

A 8/2020-as számú katonai rendelet 3-as cikke (1) bekezdésének a COVID-19-járvány megfékezése 

érdekében tett intézkedésekre vonatkozó előírásai, amelyek Románia 2020. április 10-i, 301. számú 

Hivatalos Közlönyének első részében jelentek meg, módosulnak a következő tartalommal: 

„(1) A szükségállapot idején az élelmiszertermékeket forgalmazó piacok nyitva maradnak, azzal a 

feltétellel, hogy az ügykezelők az érvényben lévő jogszabályok szerint szervezzék meg 

tevékenységüket, a COVID-19-járvány terjedésének megfékezése érdekében hozott biztonsági 

intézkedések betartásával, ami vonatkozik a kesztyűk és maszkok viselésére, a társadalmi 

távolságtartásra a piacra való bejutáskor és annak területén egyaránt.” 

 

6. cikk 

A 8/2020-as számú katonai rendelet 2-es melléklete 3-as cikkének (2) bekezdése, a 7-es és 8-as 

cikkének, a 21-es cikke (1)-es bekezdése d) betűjének a COVID-járvány megfékezése érdekében tett 
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intézkedésekre vonatkozó előírásai, amelyek Románia 2020. április 10-i, 301. számú Hivatalos 

Közlönyének első részében jelentek meg, hatályukat vesztik. 

 

7. cikk 

(1) A jelen katonai rendelet alkalmazását és betartását biztosító szervek: 

a) a Közlekedési, Infrastrukturális és Hírközlési Minisztérium, a Román Polgári Repülési Hatóság által 

az 1-es cikkbe foglalt intézkedések esetében; 

b) a Román Határrendőrség és a közegészségügyi igazgatóságok, a 2-es cikkben foglalt intézkedések 

esetében; 

c) a Román Hajózási Hatóság és a közegészségügyi Igazgatóságok, a 3-as cikkben foglalt intézkedések 

esetében; 

d) az 1–3-as cikkek rendelkezéseinek be nem tartása maga után vonja a fegyelmi, polgári és 

büntetőjogi eljárást az 1/1999-es számú sürgősségi kormányrendelet 27-es cikkének értelmében, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

(2) Az (1) bekezdésben jelzett intézmények személyzete fel van hatalmazva arra, hogy megállapítsa 

a szabálysértést, és büntetéseket alkalmazzon az 1/1999-es számú sürgősségi kormányrendelet 29-

es cikke értelmében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

8. cikk 

(1) Jelen katonai rendelet Románia Hivatalos Közlönyének első részében jelenik meg.  

(2) Az audiovizuális szolgáltatóknak kötelességük tájékoztatni a nagyközönséget rendszeresen 
sugárzott közleményekben, legkevesebb két napon keresztül, a jelen katonai rendelet 
dokumentumának kiadását követően, az ebben foglaltakról. 

 
 

Belügyminisztérium 
 

 


