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Melléklet 

A FERTŐZÉS TEREJEDÉSÉT  MEGELŐZŐ ÉS ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK A VÉSZHELYZET IDEJÉN 

1. 2020. május 15-től kezdődően kötelező a maszk viselése az üzletekben, a 
közszállítási járműveken, a munkahelyen, és más zárt nyilvános helyeken úgy, hogy az 
eltakarja az orrot és a szájat.  

2. Az intézményeknek  és az állami hatóságoknak, valamint a gazdasági egységeknek 

kötelességük úgy megszervezni a tevékenységet, hogy az alkalmazottak távmunkában 

dolgozhassanak,  ha a tevékenységük ezt nem teszi lehetővé, a következő intézkedéseket kell 

meghozniuk:   

a) a járványtani szűrés biztosítása: a személyzet és az ügyfelek testhőmérsékletének 

ellenőrzése az   az épületek be- és kijáratánál;  

b)  kötelező kézfertőtlenítés a munkahelyre való belépés előtt;  

c) az open space-típusú irodákra és a szállodák működésére vonatkozó szabályok 

betartása;   

d) az 50-nél több személyt alkalmazó munkaadók kötelesek három eltérő idősávban 

megszabni az alkalmazottak munkaidejét. 

3. A vásárlókat/ügyfeleket közvetlenül kiszolgáló gazdasági egységek (pl. üzletek) és 

intézmények a következő intézkedéseket kell meghozzák:   

a)  Biztos1tsák, hogy minden ügyfélre legalább négy négyzetméteres terület jusson, két 

személy között tudják tartani a legalább két méteres távolságot; 

b) nem engedhetik be az egységekbe/intézményekbe azokat a személyeket, akiknek a  

testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot;   

c) biztosítsák a felületek fertőtlenítését és kerüljék el a torlódás kialakulását a 

pénztáraknál/ablakoknál. 

4. A helyközi és a távolsági személyszállítás bizonyos szabályok betartásával zajlik. 

5.  (1) A koronavírus-fertőzések terjedésének megfékezése érdekében nyílt 

területeken tilos a gyűlések, tüntetések, hangversenyek vagy más összejövetelek szervezése, 

valamint zárt térben a kulturális, tudományos, képzőművészeti, sport, szórakoztató, 

szerencsejáték, fitness, gyógyfürdővel kapcsolatos tevékenységek szervezése.  

  (2) Kivételt képeznek a következő tevékenységek: 

a) engedélyezett a szabadtéri misék, istentiszteletek megtartása, a templomokban a 

magán jellegű rituálék megtartása – legfeljebb 16 személy részvételével –  a 

meghatározott megelőzési és védelmi intézkedéések betartásával engedélyezett. A 

nyilvános tereken zajló misék, istentiszteletek nem minősülnek nyilvános 

gyülekezeteknek;  
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b) a személyi higiéniával kapcsolatos tevékenységek, amelyek speciálisan kialakított 

helyiségekben zajlanak  a megelőző és védelmi intézkedések betartásával;  
c) az edzőtáborokban a sportolók felkészítése, amelyeket  a megelőző és védelmi 
intézkedések betartásával hajtanak végre;   

d) a speciálisan kialakított helyiségekben zajló kulturális tevékenységek: múzeumok, 

könyvtárak, kiállítótermek, amelyeket a megelőző és védelmi intézkedések betartásával 

hajtanak végre;   
e) a szabadtéri rekreációs és sporttevékenységek: például kerékpározás, túrázás, 
futás, csónakázás, hegymászás, vadászat, horgászat és hasonlók, amelyek legfeljebb 
három nem egy háztartásban élő személy részvételével zajlanak. 

6.(1) A kiszolgálás és fogyasztás időszakos felfüggesztése az  éttermekben, szállodákban, 

motelekben, panziókban, kávézókban vagy más köztéri egységekben, az éttermek közös 

étkezőfelületein, szállodákban, motelekben, panziókban, kávézókban vagy más köztéri 

egységekben, valamint az egységek külső teraszán. 

 (2) Kivételt képeznek az ételek és italok (alkoholtartalmú és alkoholmentes) elkészítési 

és értékesítési tevékenységének szervezése, amelyek nem feltételezik a vendégek ott 

tartózkodását az adott helyiségben, valamint a „drive-in", „room-service", házhozszállítás, 

take-away, stb. szolgáltatások.  

7. (1) A kereskedelmi tevékenység időszakos felfüggesztése a 15 ezer négyzetméteresnél 

nagyobb bevásárlóközpontokban,  ahol több gazdasági egység is működik. 

(2) Kivételt képeznek a következő tevékenységek: 

f) az élemiszerek, állategészségügyi termékek, gyógszerek árusítása, a látszerészeti és a 

ruhatisztítói szolgáltatások;   

g) az elektronikai és háztartási termékek árusítása, csak abban az esetben, ha a 

gazdasági szereplők biztosítják ezeknek házhozszállítását/a vásárló székhelyére való 

szállítását; 

h)  a  közvetlen bejárattal rendelkező gazdasági egységek által folytatott tevékenység a 

kereskedelmi központokban.   

8. Elrendelik a  bentlakásos gondozó és segítő központok működésének fenntartását, a 

fogyatékkal élő  és egészséges  idősek,  felnőttek és gyermekek részére, valamint más 

hátrányos helyzetű személyek részére, és a személyzet elkülönítési lehetőségének 

biztosítását  a munkavégzés idején. 

 

9. (1)  Tilos Románia területére lépniük, a határátkelőkön keresztül az idegen országok 

állampolgárainak és a hazátlanoknak.   

Kivételt képeznek az (1) bekezdés előírásai alól a következő idegen állampolgárok: 

a) a román állampolgárok családtagjai;   

b)  Más EU-s tagállamok, Schengen országok, Európai Gazdasági Övezet polgárai, Svájc 

Konföderáció állampolgárainak családtagjai, akiknek van romániai lakhelyük;   

c) Személyek, akik hosszútávú tartózkodásra feljogosító vízummal rendelkeznek, tartózkodási 

engedéllyel, vagy más ezzel egyenértékű engedéllyel, amelyek a hatóságok bocsájtottak ki, vagy 
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más országok hatóságai, az EU jogszabályok értelmében;   

d) Személyek, akik szakmai célból utaznak, és ezt vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy más 

egyenértékű dokumentummal bizonyítanak;   

e)Diplomaták és konzulátusok személyzete, a nemzetközi szervezetek személyzete, a katonai 

vagy más személyzet, amely humanitárius segélyezést folytat;   

f) Átutazók, beleértve a konzuli védelem eredményeként hazatelepített személyeket is; 

g) Kényszerítő okokból utazó személyek;   

h) Személyek, akik nemzetközi védelem alatt állnak vagy más humanitárius célból. 

10. (1) Meghosszabbítják a kereskedelmi légi járatok felfüggesztését Ausztria, Belgium, Svájci 

Konföderáció, Franciaország, Németország, Irán, Olaszország, Egyesült Királyság és írország, 

Hollandia, Spanyolország, AEÁ., Törökország irányába és ezekből az országokból Románia 

irányába, minden romániai reptérre vonatkozóan, 14 napos időszakra, 2020. május 15-től 

kezdődően.  

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés előírásai alól a kvetkező légi járatok :  

- állami repülőgépek légi útjai;   

- teher és postaszállító járatok;   

-   humanitárius és sürgősségi orvosi szolgáltatásokat biztosító járatok;   

- kereső és mentőrepülő vagy sürgősségi helyzetben beavatkozó repülőutak, amelyeket 

valamelyik romániai közhatóság igényelt ;  

- Technikai beavatkozást végrehajtó csapatokat szállító járatok, a Romániában megtelepedett 

gazdasági szereplők  igénylésére;   

- technikai jellegű előre nem tervezett landolások;   

- kereskedelmi rakománnyal nem rendelkező repülőgépek elhelyezési járatai;   

- technikai jellegű, repülőgépek javítását célzó repülő járatok;   

- az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokábn levő légi szállító 

cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a szezonmunkások vagy hazatoloncolt 

,idegen állampolgárok szállítására Romániából más államok irányába, a Romániai Polgári 

Aeronautikai hatóság, illetve a célországi kompetens hatósg engedélyével   

- az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi szállító 

cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a román állampolgárok hazaszállítására más 

államokból Romániába a Romániai Polgári Aeronautikai Hatóság engedélyével, a 

Belügyminisztérium és Külügyminisztérium között egyezmény alapján;  

- az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi szállító 

cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén a szállítási szektorban dolgozó munkások 

szállítására, akikről a Zöld Folyósók kialakításáról szóló kommunikáció 3. mellékletében van szó, a 

Határvédelem irányadó intézkedéseiről szóló útmutató értelmében, az egészség védelében és a 

létfontosságú árúk és szolgáltatásokról szóló C(2020) 1897/23.03.2020 irányelv értelmében, 

Romániából más államokba és más államokból Romániába, a Romániai Polgári Aernautikai 

Hatóság engedélyével, a Külügyminisztérium, és a fogadó állam kompetens hatóságának 

engedélyével. 

11. (1) Felfüggesztik a rendszeres szolgáltatás-szerű nemzetközi közúti tömegszállítást, a 
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különleges rendszeres szállítási szolgálatás és az alkalmi nemzetközi szállítás, minden járatot 

érintően, amelyet a szállítócégek Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, 

Ausztria, Belgium, Svájc, Egyesült Királyság, Hollandia, Törökország irányába és onnan Románia 

irányába végeztek, 2020. június 1-jéig.  

(2) Az (1) bekezdés előírásai nem érvényesek abban az esetben, ha együttesen teljesülnek a 

következő feltételek :  

a) csak azokat a személyeket szállítják, akiknek érvényes munkaszerződése van a célország 

területén, van ervényes tartózkodási engedélyük vagy Romániába térnek vissza abból az 

országból, ahol dolgoztak vagy laktak;  

b) van engedély a szállítás végrehajtására úgy az áthaladási országok mint a célország részéről 

c) a szállító cég értesíti a Románai Közúti Hatóságot (a Szállításügyi minisztérium egysége) 

legkevesebb 24 órával az útnak indulás előtt, a szállítást, valamint az összes adatot, információt 

illetően, amelyet előír a hatályban levő törvény, a tájékoztatással egyidejüleg a szállító fel kell 

mutassa minden tranzitország engedélyét és a célország engedélyét a szállítás végrehajtására.  

d) A szállítócég, a munkaerőtoborzó céggel és a szálllítandó személyekkel együtt megtesznek 

minden szükséges intézkedést a hatóságok által megszabott előírások és javaslatok teljesítére a 

zsúfoltság elkerülésére, az utasok és autóvezetők védelmét és biztonságát szolgáló előírások 

teljesítésére.  

12. A fogászati rendelők ismét elláthatják a nem sürgős eseteket is, a fertőzések ellenőrzés alatt 

tartását és megelőzését célzó előírások betartásával  

13. Újraindul a járóbetegek ellátása, azoknál az eseteknél is, amelyek nem voltak sürgősek és 

haasztásuk nem járt állapotromlással, azzal a feltétellel, hogy a működést csak előzetes 

bejelentkezés alapján szervezzék meg és tilos a betegek várótermi várakoztatása, úgyanúgy 

újraindul a nem sürgős esetek kórházi kezelésre való beutalása, a nem COVID egészségügyi 

egységekben, a hozzátartozók bejárásának tiltásával, kötelező lévén egy őket tájékoztató 

rendszer kidolgozása a betegek állapotáról  

14.         (1)  Minden Romániába hazatérő személy esetében 2020. május 15-i kezdettel 

bevezetődik az otthoni elkülönítés intézkedése a családdal együtt, akik együtt laknak, azok 

esetében, akiknek nincs erre lehetőségük vagy nem szeretnék megfertőzni családjukat és kérik, 

azok számára van lehetőség intézményes karanténra, külön erre a célra kialakított helyiségekben 

a hatóságok jóvoltából.   

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés előírásai alól a következő személyek : 

a) a 2,4 tonnánál nagyobb megegedett terhelésű árúszállító járművek vezetői; 

b) az Európai Parlament tagjai, képvielők és a országos védelmi  és nem zetbiztonsági 

rendszerhez tartozó személyzet  

c)    repülőgép pilóták és navigációs személyzet;  

d)   mozdonyvezetők és vasúti személyzet;  

e)     A belföldi hajóutakon járó, román zászló alatt hajózó hajókon szolgálatot teljesítő, román 

kikötében partra szálló személyzet ha, partra  szálláskor nem mutat COVID-19-hez köthető 

tüneteket,  azzal a feltétellel, ha a munkáltató igazolást ad és biztosítja az egyéni védőfelszerelést 

a nemzetközi szállításban dolgozók számára a hajó és a két út közötti szálláshelyig való utazás 
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idején; 

f)     Azok a munkavégzés céljából országhatáron át ingázó munkások, akik Magyarországról vagy 

Bulgáriából, Ukrajnából, Moldovából, Szerbiából való Románia területére lépéskor nem 

mutatnak COVID-19 fertőzésre utaló tüneteket;  

g) Romániai kereskedelmi szereplők alkalmazottai, akik  munkaszerződésük szerint Románián 

kívül dolgoztak, és hazatéréskor nem mutatnak COVID-19 fertőzésre utaló tüneteket és 

bizonyítani tudják munkaviszonyukat a külföldi haszonélvezővel;  

h) Romániai kirendeltséggel, képviselettel leányvállalattal rendelkező külföldi cégek képviselői, 

akik Romániába lépéskor   nem mutatnak COVID-19 fertőzésre utaló tüneteket és bizonyítani 

tudják munkaviszonyukat a belföldi gazdasági szereplővel;  

i)Azok a személyek, akik azért jönnek Romániába, hogy használati, felszerelési,  működésbe 

helyezési, karbantartási szolgáltatásokat végeznek, orvosi eszközök és felszerelések szervízelését 

végzik, valamint a tudományos kutatási, gaZdasági, védelmi, közrendi és nemzetbiztonsági 

felszerelések szervízelését működtetését végzik, ha nem mutatnak COVID-19 fertőzöttségre 

utaló tüneteket és bizonyítják munkaviszonyukat a romániai haszonélvezővel szolgáltatási 

szerződés felmutatásával; 

j)Diplomáciai küldetések, konzuli irodák, és más Bukarestben akkreditált képviseletek  tagjai, 

diplomáciai útlevéllel rendelkezők, a diplomáciai személyzethez tartozó személyzet, valamint 

Románia Diplomáciai és Konzuli Testületének tagjai és diplomáciai és szolgálat útlevelek 

birtokosai, ha belépéskor nem  mutatnak COVID-19 tüneteket;   

k) Az országvédelmi, közrendi rendszer alkalmazottai, akik külföldi küldetésből térnek haza és 

nem mutatnak COVID-19 fertőzésre utaló tüneteket. 

(3) Azok a személyek, akik nem tartják be a karantén/otthoni elkülönítés intézkedéseit, azok 

intézményes karanténba kerülnek 14 napra és kötelezik őket, hogy kifizessék az 

intézményes  karantén szállás és étkezési költségeit.  

(4) Azok a személyek, akik 2020.05.15-én intézményes karanténban vannak, ott maradnak a 

karanténban az adott helyeken a 14 napos időszak lejártáig.  

15. (1) Elrendelik, az akció vezetőségének rendeletével, egyes épületek, zónák, települések 

esetében a karantén intézkedés bevezetését a megyei sürgősségi esetek bizottságainak kérésére, 

a megyei közegészségügyi igazgatóságok elemzései alapján, melyet az országos közegészségügyi 

hatóság láttamoz. 

(2) A szükségállapot idején felállíton karantén intézkedések, amelyek nem voltak visszavonva, 

érvényben maradnak az 1-es bekezdés értelmében.  

(3) Továbbra is fennmarad az időszakos, teljes vagy részleges lezárása, bizonyos állami 

határátkelőhelyeknek, a következők szerint: 

I. A román-magyar határ mentén: 

2. Tornya, Arad megye (a határmenti munkavállalók közlekedésének kivételével); 

3. Szalonta, Bihar  megye – vasúti és közúti (a határmenti munkavállalók közúti 

közlekedésének kivételével); 

4. Székelyhíd, Bihar megye (a határmenti munkavállalók közlekedésének kivételével); 

5. Érmihályfalva, Bihar megye – vasúti és közúti (a vasúti áruszállítás kivételével); 
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6. Nagykároly, Szatmár megye. 

II. A román-bolgár határ mentén: 

1. Negru Vodă,Konstanca megye; 

2. Lipniţa, Konstanca megye; 

3. Dobromir, Konstanca megye; 

4. Zimnicea, Teleorman megye; 

5. Turnu Măgurele, Teleorman megye; 

6. Bechet, Dolj megye (az áruszállítás kivételével). 

III. A roman-ukrán határ mentén: 

1. Máramarossziget, Máramaros megye; 

2. Isaccea, Tulcea megye. 

IV. A román-moldáv határ mentén: 

1. Rădăuţi-Prut, Botoşani megye; 

2. Oancea, Galac megye. 

V. A román-szerb határ mentén: 

1. Vaskapu II, Mehedinţi megye; 

2. Szörényvár, Mehedinţi megye (az áruszállítás kivételével); 

3. Orsova, Mehedinţi megye; 

4. Újmoldova, Krassó-Szörény megye; 

5. Néranádas, Krassó-Szörény megye; 

6. Valkány, Temes megye; 

7. Alsósztamora, jTemes megye - vasúti (az áruszállítás kivételével); 

8. Kunszőllős, Temes megye; 

9. Fény, temes megye; 

10. Zsombolya, Temes megye - vasúti (az áruszállítás kivételével). 

17. (1) 2020.05.15-től kezdődően, engedélyezett a személyeknek a lakhelyük/háztartásuk 

környékének elhagyása, a településen belüli közlekedése, a járványmegelőzési intézkedések 

betartásával, és annak elkerülésével, hogy 3-nál több személyből álló csoportosulások 

alakuljanak ki, ha azok nem egy család tagjai.  

(2) Ugyanezzel az dátummal kezdődően, megnyitják a parkokat a nagyközönség számára, a 

játszóterek kivételével és a megelőzési és védelmi intézkedések betartásával.  

(3) Megtiltják a személyeknek a településükön kívüli/nagyvárosi körzeten kívüli közlekedését, 

a következők kivételével: 

- Munkavégzés céljából, kimondottan a lakhely/háztartás és a munkavégzés helye/helyei és 

vissza; 

- Humanitárius célból vagy önkéntesség céljából; 

- Mezőgazdasági munkálatok végzése céljából; 

- Mezőgazdasági teremelők mezőgazdasági termékeinek értékesítése céljából; 

- Egy másik településen található terület gondozása, ügykezelése céljából vagy bizonyos 

okiratok kibocsájtása céljából; 

- Gyógykezeléseken való részvétel érdekében; 
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- Más jól meghatározott okok miatt, mint a gyerekek/családtagok gondozása/kísérése, 

rokonok gondozása vagy eltartásban lévők gondozása, idős, beteg vagy sérült személyek 

segítése, családtag halála; 

- Orvosi ellátás érdekében, amelyet nem lehet halasztani és nem lehet távorvoslással 

megoldani; 

i) az egyéni, szabadtéri szabadidős-sport tevékenységek érdekében (kerékpározás, 

természetjárás, futás, kenuzás, hegymászás, vadászat, halászat és mások) legtöbb 3 fő 

részvételével. 

j) családi eseményeken való részvétel érdekében, korlátozott számú személy 

részvételével és a társadalmi távolságtartás szabályainak betartásával; 

k) gépkocsi vásárlása, javíttatása, műszaki ellenőriztetése és más javítási munkálatok 

érdekében, amelyeket nem lehet ellátni a településen, ahol laknak. 

(4) Az illetékes intézmények kérésére a felállított intézkedések betartásának 

ellenőrzésével a vészhelyzet idején, a kivételes esetek a 2-es bekezdés szerint, saját felelősségű 

nyilatkozattal történnek.  

18. (1) Megmarad a tanórák felfüggesztése minden oktatási intézményben és egységben az 

iskolai/egyetemi év végéig. 

(2) Engedélyezett 2020.06.02-ig a felkészítő tevékenységek megtartása, 2 héten 

keresztül, a végzős osztályok tanulói számára (8, 12 és 13 osztályok), valamint az országos 

képességvizsgák szervezése a megelőző intézkedések betartásával. 

19. Fenntartják a mentőszolgálatok tevékenységének operatív koordinálását a sürgősségi 

esetek felügyelősége által, és a helyi rendőrségét a Belügyminisztériumhoz tartozó 

rendőrfelügyelőségek által, valamint az orvosi-egészségügyi személyzet számára felállított 

intézkedéseket az oktatási intézmények orvosi rendelőiben, ezek a közegészégügyi 

igazgatóságok rendelkezésére állnak, kivételt képez a 2020.06.022 időszak, valamint a 

vizsgaidőszak.  

20. A vészhelyzet bevezetése idején, a törvény értelmében, ennek időtartama alatt, a 

Védelmi Minisztérium támogatja kérésre a Belügyminisztériumot személyzettel és eszközökkel a 

következők érdekében: 

a) Egyes objektumok őrzése és védelme, melyek védelmét a Román Csendőrség biztosítja; 

b) A sajátos küldetésekhez a technika, anyagok és ellátmény szállítása; 

c) Járványügyi megfigyelés, orvosi segítség. 

21. Fenntartják a munkáltatóknak a lehetőséget arra, hogy a munkahelyeken megelőző 

elkülönítési intézkedést eszközöljenek vagy a sajátos zónákban, amelyekhez nincs külső 

személyeknek hozzáférése, azoknak a személyeknek, akik fontos funkciókat töltenek be az 

elektromos energia, földgáz termelésében és szállításában, a sajátos felszerelések 

fenntartásában és karbantartásában valamint a nyersanyagok ls energetikai fékész termékek 

ellátási, kitermelési, termelési, feldolgozási tevékenységében az országos energetikai hálózat 

megfelelő működése érdekében, a saját terveik és előírásaik alapján, az alaptevékenység 

folytonosságának biztosítása érdekében.  

 



 


