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RENDELET 
 a SARS CoV-2 vírussal való megfertőződés megelőzésére hozott intézkedésekről, 

valamint a gazdasági ágazatban történő tevékenységek egészségbiztonsági feltételeiről 
a vészhelyzet idején 

 
 

Figyelembe véve a 21/2004 számú Sürgősségi Kormányrendelet 42-es cikke, (1)-es 
bekezdését, 43 cikke, (3)-as bekezdését és a 44 cikkét a Sürgősségi Esetek Országos 
Menedzsment Hálózatára vonatkozóan, melyet a 15/2005 számú Törvénnyel hagytak 
jóvá, ennek utólagos kiegészítéseivel és módosításaival, valamint a 95/2006 számú 
Törvény, 2-es cikke, (5)-ös bekezdése, 3-as cikke és 16-os cikke előírásait, az 
egészségügyi ágazat reformjára vonatkozóan, ennek utólagos módosításaival és 
kiegészítéseivel, 

A 44/2020 számú Kormányhatározat 1-es cikke, 4-es cikke, G) betűje és I) betűje, 
és a 10-es cikk, (6)-os bekezdésének előírásait, a Gazdasági, Energiaügyi és Vállalkozási 
Miniszztérium szervezésére és működésére vonatkozóan, ennek utólagos 
módosításaival, valamint a 144/2010 számú Kormányhatározat, 7-es cikkének, (4)-es 
bekezdését, az Egészségügyi Minisztérium szervezésére és működésére vonatkozóan 
ennek utólagos módosításaival, 

A Sürgősségi Esetek Bizottságának 24/2020 számú Határozata alapján, a 
vészhelyzet bevezetésére vonatkozóan Románia területén, valamint a  SARS-CoV-2 
vírussal való mmegfertőződés megelőzésére hozott intézkedésekről, 
 
 

A Gazdasági, Energiaügyi és Vállakozási Minisztérium és az Egészségügyi 
Minisztérium kiadják a következő rendeletet: 
 
 
 



1-es cikk — Jóváhagyja a szépítészeti tevékenységek szervezésére és kivitelezésére 
vonatkozó szabályozást az erre szakosodott helyiségekben, az 1-es melléklet 
értelmében. 

2-es cikk — Jóváhagyja a közös felülettel rendelkező irodákban zajló tevékenységekre 
vonatkozó javaslatokat, a 2-es melléklet értelmében. 

3-as cikk — Jóváhagyja a szállást biztosító turisztikai egységek működésére vonatkozó 
javaslatokat, a 3-as melléklet értelmében. 

4-es cikk — Az 1-3-as mellékletek jelen rendelet szerves részét képezik. 
5-ös cikk — PJelen rendeletet Románia Hivatalos Közlönyének, első részében közlik 

ki.  
 
 
 

A Gazdasági,  Energiaügyi és Vállalkozói Minisztérium 
részére, 

Emil-Răzvan Pîrjol, 
államtitkár 

Egészségügyi 
Minisztérium, 
Nelu Tătaru 

 
 
 

1-es Melléklet 
 
 

SZABÁLYOK 
A szépítészeti tevékenységek szervezésére és kivitelezésére vonatkozóan az erre 

szakosodott helyiségekben 
 
 
 

1. A szépítészeti tevékenység alatt az erre szakosodott helyiségekben kivitelezett 
tevékenységek értendők a fodrászat, manikűr, pedikűr és kozmetika. 

2. Ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevétele előzetes programálás alapján 
történik, úgy, hogy a helyiségben ne tartózkodjanak várakozó személyek, és biztosítani 
kell legalább 4 nm-es felületet minden kliens számára és minimum 2 m-es távolságot a 2 
személy között, valamint a kézfertőtlenítő folyadékot.  

3. Az előzetes foglaláskor a klienset tájékoztatják arról, hogy a helyiségbe való 
belépést megelőzően megmérik a testhőmérsékletét, amely nem lehet több mint 
37,3ºC, és csak akkor engedik be, ha nem mutat légúti fertőzésre utaló jeleket.  



4. A személyzet köteles állandó jelleggel kesztyűt és maszkot viselni, és minden kliens 
után fertőtlenítenie kell az eszközöket és a munkafelületet, továbbá meg kell mossa és 
fertőtlenítse a kezeit.  

5. A személyzet által használt maszkokat legtöbb 4 óránként cserélni szükséges.  
6. A helyiséget szükséges minél többször szellőztetni, legtöbb 2 óránként. 
7. A gazdasági szereplőnek kötelessége rendelkezésre bocsájtani a szükséges 

védőfelszereléseket és fertőtlenítőket.  
 
 
 
 
 

2-es Melléklet 
 
 

JAVASLATOK 
A közös felülettel rendelkező irodák működésére vonatkozóan 

 
I. Az alkalmazottakra vonatkozó intézkedések 
Az alkalmazottak betartják az általános érvényű elővigyázatossági intézkedéseket: 
1. a maszk (sebészeti vagy más) kötelező viselése, amely a hatékony használat 

érdekében az orrot és szájat is kell takarja; 
2. otthoni elkülönítésben marad és értesíti a családorvosát, amennyiben légúti 

megbetegedés tüneteit mutatja (köhögés, prüszkölés, orrfolyás, láz, rossz közérzet vagy 
37,3^ºC-nál magasabb láz); 

3. otthoni elkülönítés, amennyiben egy SARS-CoV-2 gyanús vagy fertőzéssel igazolt 
beteggel került érintkezésbe, és az alkalmazott intézkedések betartása, az Egészségügyi 
Minisztérium 414/2020 számú rendeletének értelmáben, a karantén bevezetéséről azok 
számára, akik nemzetközi közegészségügyi sürgősségi esetbe kerültek a COVID-19 
fertőzés következtében, valamint ennek megelőzésére és terjedésének megfékezésére 
hozott intézkedések, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

4. kézmosás, ahányszor csak szükséges, az arc érintésének kerülése a le nem 
fertőtlenített kezekkel. 

II. A munkáltatóra vonatkozó intézkedések 
1. A munkáltatók a munkaprogramot szakszosan alakítják ki, annak érdekében, hogy 

elkerüljék a torlódásokat a bejövetelkor/kilépéskor és azért, hogy csökkentsék a 
személyek számát, akik egyidőben jelen vannak az adott helyiségben.  

2. A munkáltatók alkalmazzák a munkavállalók megfigyelését és nem fogják 
beengedni a munkahelyre azokat az alkalmazottakat, akik légúti fertőzésre utaló jeleket 
mutatnak (köhögés, prüszkölés, orrfolyás, láz, rossz közérzet). 



3. A munkáltatók naponta biztosítják a testhőmérséklet mérését belépéskor; azokat 
az alkalmazottakat, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3ºC-t, haza lesznek 
küldve, javasolják nekik, hogy keresssék fel háziorvosukat.  

4. A munkáltatók úgy alakítják ki a munkafelületeket, hogy legyen legalább 1,5 m.es 
távolság a dolgozók között, az asztalaik pedig eleje-háta és háta-háta formában legyenek 
helyezve. 

5. A szemtől-szembe helyezett íróasztalok esetén biztosítani kell ezek elválasztását 
paravánnal, amelyet naponta fertőtlenítenek alkohol alapú fertőtlenítőszerrel.  

6. A munkáltatók biztosítják a munkafelületek fertőtlenítését a munkaprogram 
kezdetekor, majd később is legalább 4 óránként. 

7. A munkáltatók az étkezési szüneteket szakaszosan biztosítják, figyelve arra, hogy 
legyen meg a minimum 2 m-es távolság az alkalmazottak között. 

8. A munkáltatók biztosítják a helyiségek rendszeres szellőztetését.  
9. A légkondicionálóval ellátott helyiségek esetén a munkáltatók heti egy alkalommal 

biztosítják a porlasztást, lehetőleg hétvégén, továbbá elvégzik a légkondicionáló 
berendezés fertőtlenítését az előírások értelmében. 

3-as Melléklet 
 
 

JAVASLATOK 
A szállásszolgáltatást biztosító turisztikai egységek működésére vonatkozóan  

 
 
 
1. A szálloda üzemeltetők megteszik a COVID-19 megelőzése érdekében a szükséges  
intézkedéseket , különös figyelmet szentelve a következőknek: a vendégek elszállásolása, 
járulékos szolgáltatások (étkeztetés, takarítás), és a sajátos érintkezési kölcsönhatásokra 
(vendég-vendég, személyzet-vendég és személyzet-személyzet). 

2. A szállodai személyzet minden tagja szigorúan be kell tartsa az alapintézkedéseket 
a COVID-19 elleni védekezés érdekében, mint: a kezek higiéniája, a távolságtartás, a 
szemek, orr és száj érintésének elkerülése, a légúti higiénia betartása, az otthonmaradás 
és a családorvos felkeresése, amennyiben légúti fertőzésre utaló tüneteket észlel.   

3. A menedzsment csapat ki kell dolgozzon egy akció tervet a helzetnek megfelelően, 
ezt gyakorlatba kell ültesse, a helyhatóságok és az országos közegészségügyi hatóságok 
javaslatai alapján, annak érdekében, hogy megelőzzék az eseteket, hatékonyan kezeljék 
az eseteket és csökkentsék ennek a kliensekre és személyzetre gyakorolt hatásait. 

4. Az akciió terv alapjába véve a következőket kell magába foglalja: 
a) a vezetőség és a személyzet közötti kommunikáció optimizálása, annak érdekében, 

hogy meghatározzanak egy vendég tájékoztatási politikát, de arra is, hogy időben 



adjanak és kapjanak információkat az esetleges történésekről, amelyek megjelenhetnek 
az egységben és annak érdekében, hogy a helyzetet ismerjék bármelyik percben; 

b) a vezetőség és a kliensek közötti kommunikáció optimalizálása, tájékoztató 
plakátok segítségével, annak érdekében, hogy a kulcsfontosságú üzenetek hatását 
növelni tudják a vendégek körében, ugyanakkor népszerűsítsék a kézmosás fontosságát 
(minimum 20 másodpercig tartó kézmosás, a teljes felületen) és a légúti higiénia. 
Ugyanakkor a recepció személyzete megfelelően tájékozott kell legyen a COVID-19 
tekintetében, annak érdekében, hogy a feladatait biztonságos körülmények között 
végezze és megelőzze a COVID-19 lehetséges terjedését az egységen belül. Az 
alkalmazott kell tudja tájékoztatni a vendéget az egység alkalmazott megelőzési 
politikájáról, vagy azokról a szolgáltatásokról, amelyeket a vendég igénybe vehet 
(például orvosi és gyógyszerészeti szolgáltatások, amelyek elérhetők a közelben vagy az 
egységen belül). Ezenkívül azt kell tanácsolja a légúti fertőzés jeleit mutató vendégnek, 
hogy maradjon a szobájában, addig amíg egy orvos megvizsgálja őket – erről a vezetőség 
azonnal gondoskodik -, és tudjon javaslatokat adni az alapvető higiéniát illetően, 
amennyiben szükséges. A recepció munkatársai biztosítsák az aktualizált, hivatalos 
információkhoz való hozzáférést, az utazásokra vonatkozóan a (COVID-19) országokból 
és ezek felé, az Országos Közegészségügyi Intézet honlapjának rendszeres 
tanulmányozását követően  - www.insp.gov.ro; 

c) a szobafoglalási politika, a kísérő személyekre vonatkozóan, abban az esetben, ha  
COVID-19 gyanú lép fel (az Országos Közegészségügyi Intézet honlapján megjelenő 
meghatározásnak megfelelően). Az ilyen eseteknél, a recepció keretében rendelkezésre 
kell álljanak a megyei közegészségügyi igazgatóság/Bukurestt municípium telefonszámai, 
hogy használni tudják, amennyiben fennáll, hogy egy vendég beteg; 

d)a recepció keretében kell legyen egy egészségügyi doboz, amely tartalmazza a 
következőket: 

– fertőtlenítő/antibakteriális zsebkendők a felületek tisztítására (törlőkendők); 
– maszkok az arc/szemek védelmére (külün vagy kombinálva, arcpajzs, 

védőszemüveg). Meg kell említeni, hogy az egyszer használatos maszkokat csak egy 
alkalommal használják (tanulmányozni a maszk használatára vonatkozó javaslatokat); 

– kesztyűk (egyszer használatosak); 
– védőkötény (egyszer használatos); 
– hosszú orvosi köpeny, hosszúujjú; 
– egyszer használatos zsák a hulladéknak (biológiai veszély). 
Az egészségügyi dobozt az egészségügyi személyzet rendelkezésére bocsájtják, akik 

megvizsgálják a gyanús eseteket; 
e) a társadalmi távolságtartás intézkedéseinek népszerűsítése, a kezek tisztán tartása 

és légúti higiénia: 
– a társadalmi távolságtartás megköveteli az ölelkezéstől, puszilkodástól, kézfogástól 

való tartózkodást a vendégekkel, személyzettel való interakciók következtében. Ez 



feltételezi egy legkevesebb 1 m-es távolság megtartását és minden olyan személy 
kerülését aki köhög vagy tüsszent; 

– a kezek higiéniája a rendszeres és alapos kézmosást jelenti vízzel és szappannal és a 
fertőtlenítést egy alkohol alapú fertőtlenítőszerrel; javasolt a kezek fertőtlenítése 
minden tárgy megérintését követően (pénz, hitelkártya) a vendégektől; 

– kerülni kell a szemek, orr és száj érintését a nem fertőtlenített kezekkel; 
– a légúti higiénia a száj és orr eltakarását jelenti a kézhajlattal vagy egy 

zsebkendővel, akkor amikor valaki köhög vagy tüsszent; az elhasznált zsebkendőt 
azonnal fedeles szemetesedénybe kell helyezni; 

f) az egységben lévő esetlegesen beteg vendégek monitorizálása a személyi 
adatvédelemre vonatkozó rendelkezések betartásával történik, a magánélethez való jog 
és a bizalmasság alapján. A recepció személyzetének jegyeznie kell minden 
rendellenessége, amelyet tapasztal, mint például az egészségügyi vizsgálat igénylése. 
Ezek az információk segítik a vendégeket abban, hogy: megfelelő javaslatokat kapjanak, 
időben kiszűrjék és operatívan kezeljék a gyanús eseteket a helyi egészségügyi 
hatóságokkal. A recepció személyzete diszkréten kell kezelje ezeket az információkat és 
biztosítania kell, hogy csak a vezetőség és az orvosi személyzet elemzik a helyzetet és 
megfelelő döntéseket hoznak; 

g) a technikai szolgáltatások és a fenntartás, amit biztosítanak az érvényes 
jogszabályok alapján történik (vízzel való ellátás, levegőztetés, világítás, stb.). SKövetik, 
hogy legyen elegendő szappan és fertőtlenítő folyadék.  

Időszakos korlátozási intézkedések egyes tevékenység típusok esetében 
a) Az első szakaszban nem fognak működni az éttermek, bárok, kávézók és 

cukrészdák a szállodákon belül. Az étkezés room-service formájában történik. Inkább az 
egyszer használatos evőeszközök és edények használata javasolt.  

b) A gyerekek részére kialakított játszóhelyek zárva lesznek.  
c) Az első szakaszban, a szállodákon belül kialakított fitnesz termek, szunák, 

medencék, stb. zárva maradnak. 
d) A szobák és közös felületek mosása és fertőtlenítése gyakrabban történik, mint 

általában, alkohol alapú fertőtlenítőszerrel vagy klórral, amelyeket a törvény értelmében 
engedélyzetek. Abba naz esetben, amikor a széllodában, a személyzet vagy a vendégek 
körében azonosítanak egy COVID-19 esetet, felveszik a kapcsolatot a megyei 
közegészségügyi igazgatósággal/Bukarest municípiummal a járványtani vizsgálat 
elrendelése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében.  

e) A felvonók használata csak akkor történik, ha kimondottan szükséges, és csak 2 
személy használhatja egyszerre, ezek védőmaszkot használnak mindvégig, amíg a 
felvonót használjá. Javasolt, hogy a két személy lehetőleg ugyanannak a családnak a 
tagja legyen. 
 

 


