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Egészségügyi Minisztérium 

A karantén bevezetéséről szóló 414/2020-as számú rendelet azon személyekre vonatkozóan, akik 

nemzetközi közegészségügyi sürgősségi helyzetbe kerültek a COVID-19-járvány következtében, 

valamint azon intézkedések foganatosítására vonatkozóan, amelyek a járvány megelőzésének és 

hatásai korlátozásának célját szolgálják 

 

Megjelent Románia 2020. március 12-i, 201. számú Hivatalos Közlönyében. 

 

Figyelembe véve az Egészségügyi Minisztérium kötelékeibe tartozó Egészségügyi és Közegészségügyi 

Vezérigazgatóság VSC 3378/2020.03.11. számú előterjesztését, 

a sürgősségi esetek készleteire és a karantén bevezetésére vonatkozó intézkedésekről szóló 11/2020-

as számú sürgősségi kormányrendelet 8. cikke értelmében, 

szem előtt tartva a 2005-ös Nemzetközi egészségügyi szabályzat 31. cikke (2) bekezdésének c) betűjét, 

amelyet a 758/2009-es számú kormányhatározattal alkalmaztak, 

tekintettel a 95/2006-os számú, újraközölt törvény 25. cikke (2) bekezdésének, 27. cikke (5) 

bekezdésének és 78. cikkének előírásait az egészségügy reformjára vonatkozóan, ennek utólagos 

módosításaival és kiegészítéseivel,  

a 144/2010-as számú kormányhatározat 7. cikkének (4) bekezdése értelmében, amely az 

Egészségügyi Minisztérium szervezését és működését szabályozza, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel,  

az egészségügyi miniszter kiadja a következő rendeletet: 

 

1. cikk 

Jelen rendelet szerint karantén alatt értjük mind az intézményes karanténra vonatkozó intézkedések 

bevezetését (sajátosan kialakított helyiségekben), mind az otthoni elkülönítési intézkedések 

bevezetését.  

(2) Bevezetik az intézményes karantént azon tünetmentes személyek számára, akik olyan országokból 

lépnek be Románia területére, amelyek jelentősen érintettek a COVID-19-járvány által (vörös zóna), 
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egy 14 napos időszakra, olyan sajátosan kialakított helyiségekben, amelyeket a helyhatóságok 

bocsátanak rendelkezésre. 

(3) Az otthoni elkülönítés a következő személyek esetében alkalmazandó: 

a) azoknál a személyeknél, akik az utóbbi 14 napban a COVID-19-járvány által sújtott településeken 

tartózkodtak (sárga zónában); 

b) azoknál a személyeknél, akik tüneteket mutató és a járvány által sújtott területeken tartózkodó 

személyekkel érintkeztek; 

c) azoknál a személyeknél, akik érintkeztek igazolt esetekkel (COVID-19); 

d) a fenti esetek valamelyikénél jelzett személyek családtagjai. 

(4) A (3) bekezdésnél jelzett személyek otthoni elkülönítésben lesznek 14 napon keresztül, ez idő alatt 

a közegészségügyi igazgatóság és/vagy a háziorvos által megfigyelés alatt lesznek. A b) betűnél jelzett 

személyek kijöhetnek az otthoni elkülönítésből, amennyiben a COVID-19-fertőzés gyanúja elmúlik 

annál a tüneteket mutató személynél, akivel érintkeztek. 

(5) Jelen rendelet végrehajtása érdekében, az otthon azt a lakcímet jelenti, amelyet az adott személy 

megjelölt a határátlépéskor kitöltött űrlapban, illetve a cím, ahol az említett személyek laknak. 

(6) Az otthoni elkülönítésben lévő személyeknek részletes tájékoztatást adnak a szükséges higiéniai 

követelményekről, amelyeket be kell tartaniuk. 

 

2. cikk 

(1) A fokozott járvány sújtotta övezetek jegyzéke (vörös zóna) és az érintett övezetek jegyzéke (sárga 

zóna) hozzáférhető a következő honlapon: www.insp.gov.ro/cnscbt, és folyamatosan frissítik. 

(2) A COVID-19-fertőzéses eset meghatározása elérhető a www.insp.gov.ro/cnscbt honlapon, és 

folyamatosan frissítik. 

 

3. cikk 

Azon személyek szállítása, akiknek a határátkelőtől intézményes karanténba kell vonulniuk, egy 

sajátosan kialakított szállítóeszközzel történik, amelyet az adott átkelőhely területén lévő 

közegészégügyi igazgatóság a helyhatósággal közösen intéz. 

http://www.insp.gov.ro/cnscbt
http://www.insp.gov.ro/cnscbt
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4(1) A megyei közegészségügyi igazgatóságok, illetve Bukarest közegészségügyi igazgatósága, a 

helyhatóságokkal együttműködve, megjelölik és kialakítják az intézményes karantén helyszíneit 

minden megyében. 

(2) A karanténba helyezett személyek egészségügyi ellátása érdekében, a megyei közegészségügyi 

igazgatóságok, illetve Bukarest közegészségügyi igazgatósága kijelölik azokat az egészségügyi 

egységeket, amelyek felelősek az orvosi ellátás biztosításáért az adott megyében, illetve Bukarestben. 

 

5(1) Azok a biztosított személyek, akiknek a sajátosan kialakított intézményes karanténban kell 

lenniük, és azok a személyek, akiknek megtiltják a tevékenységük folytatását az otthoni elkülönítés 

miatt, szabadságra és karanténjuttatásra jogosultak arra az időszakra, amelyet a közegészségügyi 

igazgatóság által kibocsátott dokumentumban rögzítenek, a 158/2005-ös számú sürgősségi 

kormányrendelet értelmében a szabadságokra és szociális támogatásokra vonatkozóan, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel együtt, amelyet a 399/2006-os számú törvénnyel fogadtak el, 

ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel. 

(2) A megyei, illetve Bukarest fővárosi közegészségügyi igazgatóság köteles kiállítani a karanténból 

kiengedett személy részére egy járványügyi bizonylatot, amelyet jelen rendelet mellékletében 

rögzítenek. 

(3) A háziorvosok, akik ellenőrizték az otthoni elkülönítésben lévő személyeket, kötelesek ezek 

otthoni elbocsátását követően kiállítani egy járványügyi bizonylatot az elkülönítés megszűnéséről. 

Azoknál a személyeknél, akiknek nincs háziorvosuk, az ellenőrzést a megyei közegészségügyi 

igazgatóságok, illetve a bukaresti igazgatóság végzi, ezek is kötelesek kiállítani a bizonylatot. 

(4) Az intézményes karantén, illetve az otthoni elkülönítés be nem tartása, valamint a hatóságok 

félrevezetése büntetendő az érvényben lévő törvényes rendelkezések értelmében. 

 

6(1) A karanténba vonuláskor készítenek egy COVID-19-tesztet az érintett övezetekből (vörös zóna) 

jövő, tünetmentes személyek számára. 

(2) A karantén elhagyása 14 nap után történik, amennyiben a személy egészséges, illetve miután 

elvégzik a következő két COVID-19-tesztet egy 24 órás időintervallumon belül, és ezek negatívak 

lesznek. 
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(3) A begyűjtött minták szállítása a karanténba helyezett személyektől ugyanolyan biztonsági 

körülmények között történik, mint az influenzaminták esetében, a tesztelés pedig a legközelebbi 

laboratóriumban történik, amely ilyen jellegű teszteket végez, a megyei vagy bukaresti 

közegészségügyi igazgatóság irányításával. 

(4) A megyei közegészségügyi igazgatóság, illetve Bukarest főváros közli a karanténközpont 

vezetőjével a karanténidőszak lejártát, és kiállítják a járványügyi bizonylatokat. 

(5) A karanténhelyiségek fertőtlenítése a központ felelőse által történik, a közegészségügyi 

igazgatóság irányításával, miután a személy/személyek elhagyják a helyiséget. 

 

7(1) A tünetekkel rendelkező személyek, akik az esetmeghatározás kritériumait teljesítik, el lesznek 

különítve a járványkórházakban/részlegeken, ahol mintákat vesznek tőlük az érvényben lévő 

felügyeleti módszertan értelmében, amelyet az Országos Közegészségügyi Intézet – a Fertőző 

Betegségek Követésének Országos Központja honlapján lehet elérni. 

(2) Abban az esetben, amikor a tünetekkel rendelkező személyek, akik az esetmeghatározás 

kritériumait teljesítik, egy másik egészségügyi egységbe jelentkeznek, ezeket elkülönítik az adott 

egységben, mintát vesznek tőlük, amelyet elszállítanak a legközelebbi kórházba, és elvégzik a COVID-

19-tesztet. Ezt a mintát sürgősséggel elemzik. Abban az esetben, ha a teszt pozitív, a beteget a 

legközelebbi járványkórházba/részlegre szállítják. 

 

8. cikk 

A járványhelyzet alakulásának függvényében és több mint három megfertőződés beigazolódását 

követően, amelyek kapcsolatba hozhatók egymással ugyanabban a közösségben, elrendelhetik a 

karantén bevezetését az adott közösségben. Egy közösség karanténba helyezése egy jól 

körülhatárolható terület elkülönítését jelenti, ahová megtiltják a be- és kilépést. 

 

9. cikk 

A megyei és bukaresti közegészségügyi igazgatóságok, valamint az Egészségügyi Minisztérium 

szakigazgatóságai felelősek jelen rendelet gyakorlatba ültetéséért. 

 

10. cikk 
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Jelen rendelet Románia Hivatalos Közlönyének első részében való megjelenésétől lép érvénybe.  

 

Az egészségügyi miniszter helyett: 

Horațiu Moldovan államtitkár 

 


