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A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉT SZOLGÁLÓ, A MÁJUS 15-ÉN ÉRVÉNYBE LÉPŐ VÉSZHELYZET IDEJÉRE JAVASOLT 
INTÉZKEDÉSEK 

 

 
 

Ssz.  A JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 

1 Kötelező a védőmaszk viselése a nyilvános zárt helyeken, a kereskedelmi egységekben, a tömegközlekedési eszközökön és a munkahelyeken.   

2 A közintézmények, hatóságok, gazdasági szereplők kötelesek oly módon megszervezni a munkatevékenységüket, hogy biztosítani tudják a teljes 

személyzet  járványtani szűrését, valamint a kötelező kézfertőtlenítést.   

3 A kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szereplők és a közönségszolgálattal foglalkozó közintézmények kötelesek meghozni a következő 

intézkedéseket: 

1. a bejárás kialakítása oly módon, hogy biztosítva legyen az ügyfelek számára a min. 4 nm-es felület és a legalább 2 m-es távolság két 

személy  között; 

2. belépéskor a  testhőmérséklet ellenőrzése, amely nem haladhatja meg a 37 fokot; 

3. a felületek gyakori fertőtlenítése és a zsúfoltság kialakulásának elkerülése, főként a pénztárgépek környékén; 

4. a személyszállítási eszközökön – állami és magánszolgáltatók – az utastér gyakori fertőtlenítése és a specifikus szabályok betartása; 

5. az 50 személynél többet foglalkoztató közintézmények és gazdasági szereplők munkaprogramjának átütemezése a tömegközlekedési eszközökön való 

torlódás elkerülése végett;  

6. az intézményekben – állami vagy magán- – a személyzet egy része számára a távmunka biztosítására vonatkozó intézkedések meghozatala, amennyiben 

a munkakörük ezt lehetővé teszi. 

4. Ajánlott a  következő intézkedések meghozatala:  

1. azok a személyek, akik légúti fertőzésre utaló tünetekkel rendelkeznek, maradjanak otthon és értesítsék a háziorvost;  

2. ha lehet, kerüljék a  zsúfolt  helyiségekbe való belépést. 
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Sz. TOVÁBBI FENNTARTÁSRA JAVASOLT 
KORLÁTOZÁSOK 

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGEK 

MEGKÖTÉSEK NÉLKÜL 

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGEK BIZONYOS 
FELTÉTELEKHEZ/ESETEKHEZ KÖTVE 

1. A következő tevékenységek szervezésének és 

megtartásának a tiltása: 

- találkozók, tüntetések, felvonulások, 

koncertek vagy minden más szabadtéri 

gyülekezés; 

- kulturális, tudományos, művészeti, vallási, 

sport-, szabadidős tevékenység, 

szerencsejátékok és gyógykezelés zárt térben. 

 1. A vallási felekezetek által szervezett tevékenységek 

templomokban, amelyek a hívek jelenléte nélkül zajlanak, 

vagy a magánjellegű események (pl. keresztelők, esküvők 

vagy temetések), amelyeken korlátozott létszámban  lehet 

részt venni – maximum 16 fő és a társadalmi távolságtartás 

szabályainak a betartása. 

2. Testápolási tevékenységek, amelyek a sajátosan erre a 

célra kialakított helyiségekben történnek, a megelőzési és 

védelmi intézkedések betartásával. 

3. Versenysportolók felkészítése edzőtáborokban,  

szigorú ellenőrzés alatt az erre kialakított központokban, 

amelyek a külvilágtól el vannak zárva a felkészítő idejére, 

COVID-19-teszteléssel az edzőtáborba való belépéskor és 

kilépéskor, az egészségi állapot napi szintű ellenőrzésével a 

csapat orvosa által, valamint a teljes kisegítő személyzet 

biztosítása a központban a működés érdekében. 

4. Kulturális tevékenységek a sajátosan kialakított 

helyeken, múzeumokban, kiállítótermekben a 

kézfertőtlenítő folyadék biztosításával a bejáratnál, a maszk 

kötelező viselésével, külön nyomvonal kialakításával a 

bejárathoz, illetve kijárathoz, a megközelítési útvonalak és 

felületek fertőtlenítése, melyekkel a látogatók kapcsolatba 

léphetnek, naponta két alkalommal, a program félidején és 

ennek végeztével. 

5. Egyéni szabadidős és sporttevékenységek, amelyeket a 

szabadban végeznek (kerékpározás, túrázás, futás, kenuzás, 

hegymászás, vadászat, halászat és mások) legtöbb három fő 

részvételével. 
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2. A kiszolgálás és fogyasztás felfüggesztése 

éttermekben, szállodákban, kávézókban vagy 

más köztéri egységekben (az éttermek közös 

étkezőfelületein, szállodákban, motelekben, 

panziókban, kávézókban vagy más köztéri 

egységekben, valamint az egységek külső 

teraszán). 

 1. Az ételek és italok (alkoholtartalmú és alkoholmentes) 

elkészítési és értékesítési tevékenységének szervezése, 

amelyek nem feltételezik a vendégek adott helyiségben 

tartózkodását, valamint a „drive-in”, „room-service”, 

házhoz szállítás, „take-away” stb. szolgáltatások. 

3. A kereskedelmi tevékenység időszakos 

felfüggesztése azokban a kereskedelmi 

központokban, amelyekben több gazdasági 

szereplő is működik. 

Élemiszertermékek, állategészségügyi 

termékek, gyógyszerek, látszerészeti 

szolgáltatások és tisztítói szolgáltatások  

1. Az elektronikai és háztartási termékek eladása, csak 

abban az esetben, ha a gazdasági szereplők biztosítják ezek 

házhoz szállítását/a vásárló székhelyére való szállítást. 

2. A kereskedelmi központokban folytatott 

tevékenységek a gazdasági szereplők által, amelyeknek 

közvetlen belépésük van a helyiségbe, és nem lépnek 

kapcsolatba a központ többi részével. Az alkalmazottak 

kötelesek állandó jelleggel maszkot viselni, amelyet legtöbb 

4 óránként cserélnek, ugyanakkor a munkaadók biztosítják 

a kézfertőtlenítő elhelyezését a bejáratnál. 

4. A bentlakásos gondozó- és segítőközpontok 

működése, az idősotthonok, felnőtt- és 

gyermekgondozók a fogyatékosok és 

egészségesek részére, valamint más 

hátrányos helyzetűek részére, valamint a 

személyzet elkülönítési lehetőségének 

biztosítása a munkavégzés idején.  

  

5. Külföldi állampolgárok és hontalan 

személyek Romániába való belépésének 

tilalma az állami határátkelőhelyeken 

keresztül. 

Külföldi állampolgárok és hontalan személyek 

belépése Románia területére, azoké, akik a 

következő kategóriába tartoznak: 1. román 

állampolgárok családtagjai; 
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  2. más EU-s tagállamok, Schengen-országok, 

Svájc állampolgárainak családtagjai, akiknek van 

romániai lakhelyük; 

3. akik hosszú távú tartózkodásra feljogosító 

vízummal rendelkeznek, tartózkodási 

engedéllyel vagy más ezzel egyenértékű 

engedéllyel, amelyet a hatóságok bocsátottak 

ki, vagy más országok hatóságai, az EU-s 

jogszabályok értelmében; 

4. akik szakmai célból utaznak, és ezt vízummal, 

tartózkodási engedéllyel vagy más egyenértékű 

dokumentummal bizonyítanak; 

5. diplomaták és konzulátusok személyzete, a 

nemzetközi szervezetek személyzete, a katonai 

vagy más személyzet, amely humanitárius 

segélyezést folytat; 

6. átutazók, beleértve a konzuli védelem 

eredményeként hazatelepített személyeket is; 

7. kényszerítő okokból utazó személyek; 

8. személyek, akik nemzetközi védelem alatt 

állnak, vagy más humanitárius célból. 

 

6. A repülőjáratok felfüggesztése a vörös 

zónával jelzett országok felé, illetve ezekből 

az országokból 

A járványveszély miatt egy meghatározott 

időre, az alkalmazásban lévő nemzetközi 

rendelkezések értelmében. 

 Az állami flottával biztosított járatok, teherszállításra és 

postai küldemények szállítására, humanitárius és sürgősségi 

orvosi szolgáltatásokat biztosító járatok, a nem 

kereskedelmi, műszaki járatok, a charterjáratokat 

üzemeltetők, a célország hatóságainak engedélyével. 

7. A közúti nemzetközi személyszállítás 

felfüggesztése, amelyet rendszeresen 

biztosítottak, a nemzetközi különjáratok és 

alkalmi járatok, minden járat esetében a vörös 

zónával jelzett országok felé és ezekből az 

országokból Romániába.  
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8.   A fogászati rendelők tevékenységei, a járvány megelőzési 

és ellenőrzési intézkedések betartásával. 

9.   Az ambuláns egészségügyi ellátás biztosítása, azzal a 

feltétellel, hogy a tevékenység megszervezése csak a 

konzultációk előzetes ütemezésével valósuljon meg, és 

nem engedélyezett a páciensek várakozása a váróban.  

A kabinetekbe belépni csak előzetes megfigyelés után 

szabad, és azokat a személyeket, akiknek 37 0C feletti 

testhőmérsékletük van, és/vagy légúti megbetegedések 

tüneteit mutatják, egy különteremben megvizsgálják. Ha a 

vizsgálat során felmerül a SARS-CoV-2 koronavírussal való 

fertőzés gyanúja, a SNUAU 112 sürgősségi szolgálathoz 

fordulnak, hogy átvegyék a beteget és egy speciális 

egészségügyi egységbe szállítsák. Az egyéni 

védőfelszerelések használata kötelező minden orvosi eljárás 

alkalmával, az adott eset rizikófaktorához igazítva és az 

Egészségügyi Minisztérium előírásainak megfelelően. 

10.   Azon betegek beutalása, akik nem számítanak orvosi 

sürgősségi esetnek, a nem koronavírusos betegek 

kezelésére előkészített egészségügyi egységek esetében, a 

hozzátartozók belépési korlátozásának megtartásával, 

ugyanakkor szükséges egy tájékoztatási rendszer kialakítása 

a beutalt betegek állapotának a jelzése érdekében a 

hozzátartozók részére. 

11. Az előzetesen felállított 

karanténintézkedések és korlátozások a 

következő települések/zónák esetében: 

Szucsáva municípium és a környező 

települések: Adâncata, Salcea, Ipoteşti, 

Bosanci, 
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 Moara, Scheia, Pătrăuţi és Mitocu 

Dragomirnei, Ţăndărei város Ialomiţa 

megyéből, Bendea negyed Babadag városból, 

Tulcea megyéből, Rév település Bihar 

megyéből, a Posta negyed Buzău 

municípiumból, Buzău megyéből. 

Az intézkedések felülvizsgálata a megyei 

sürgősségi bizottságok kérésére történik, a 

közegészségügyi hatóságok által végzett 

elemzések alapján, melyeket az országos 

közegészségügyi hatóság hagy jóvá. 

  

12. Kényszerítő intézkedések azok részére, akik 

nem tartják be az elkülönítést/karantént 

A következők szerint: 

1. Az otthoni elkülönítésben lévőket, akik 

elhagyják a helyszínt, ahová karanténba 

helyezték őket, a hatóságok jóváhagyása 

nélkül, rendfenntartók kísérik az őrzött, 

intézményes karanténba. 

2. Azok a személyek, akik nem tartják be az 

elkülönítés feltételeit a jelzett elkülönítési 

helyszínen, amelyet kiválasztottak az 

elkülönítés letöltésére, és azonosítják őket 

ezen a helyszínen kívül, kötelezően 14 napos 

karanténba kerülnek, és vállalniuk kell a 

karantén költségeit. 

3. Azokat a személyeket, akik elhagyják a 

karantén helyszínét a hatóságok jóváhagyása 

nélkül, kötelezik, hogy újrakezdjék a 14 napos 

karantén időszakot, vállaniuk kell a karantén 

költségeit, és a törvény előtt is felelni fognak 

tetteikért. 
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13. Lehetőség a munkáltatók számára, hogy 

megelőző elkülönítési intézkedéseket 

foganatosítsanak a munkahelyen vagy a 

speciális, ehhez kapcsolódó övezetekben,  

ahová nincs belépésük külső személyeknek, 

azoknak az alkalmazottaknak, akik fontos 

szerepet töltenek be az elektromosenergia- és 

gáztermelésben, -szállításban és -elosztásban, 

a felszerelések és berendezések 

fenntartásában, valamint más ellátási 

tevékenységek esetén, mint az erőforrások és 

nyersanyagok kitermelése, termelése és 

feldolgozása és/vagy félig feldolgozott 

energetikai ellátmánynál az országos 

energetikai hálózat megfelelő működése 

érdekében, a saját alaptevékenységük 

folytonosságát biztosító tervek értelmében – 

elemezve, hogy fenntartják-e az alkalmazandó 

struktúrák javaslatait. 

  

14. Egyes határátkelőhelyek időszakos, teljes 

vagy részleges lezárása. 

  

15.   A személyek közlekedése a házon/háztáji gazdaságon 

kívül, de a településen belül,  

a járvány terjedésének megelőzésére hozott intézkedések 

betartásával és kerülve, hogy három személynél többen 

legyenek, hacsak nem egy család tagjai. 

16.   A parkok újranyitása a nagyközönség számára, a 

játszóterek kivételével, valamint az általános megelőzési és 

védelmi intézkedések betartásával. 
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 Fenntartható a vírusfertőzött térségekből 

érkező személy által megadott címen való 

karanténba helyezés abban az esetben, ha a 

megyei szinten nyilvántartott intézményes 

karanténra kijelölt helyeken nincs már hely, 

valamint nem lehet kiszerződni új helyeket 

még kisajátítással sem a törvény értelmében, 

valamint a környező megyékben sem sikerült 

karanténhelyet találni. 

 1. A belföldön járó, román zászló alatt hajózó hajókon 

szolgálatot teljesítő, román kikötőben 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 idején. 

2. A román–magyar vagy román–bolgár határátkelőkön 

dolgozók, akik nem mutatják a koronavírus-fertőzés 

tüneteit. 

3. Azok a személyek, akik szolgáltatás végzése, beszerelés, 

üzembe helyezés, karbantartás, szervizelés céljával 

érkeznek Romániába, orvosi felszerelés és technológia 

esetében vagy tudományos, gazdasági, védelmi, közrendi és 

nemzetbiztonsági területen, és nem mutatják a 

koronavírus-fertőzés tüneteit, illetve igazolják a romániai 

ügyféllel fennálló szerződéses viszonyukat. 
19. Minden iskolai és egyetemi intézményben 

felfüggesztik az oktatást a tanév végéig 

 2020. május 2-a után két hétig felkészítőket tartanak 

minden végzős diáknak (8., 12., 13. osztály), valamint az 

országos szintfelmérő vizsgák, érettségi megszervezése a 

megelőzési intézkedések betartása feltételével. 

20. A sürgősségi felügyelőségek és helyi 

rendőrség működésének összehangolása a 

Belügyminisztérium által. 

  

21. Az óvodai, iskolai és felsőoktatási intézmények 

orvosi rendelőiben dolgozó személyzet 

közegészségügyi igazgatóságok 

rendelkezésére bocsátását szabályozó 

előírások. 
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Megjegyzés: 

Az intézkedések gyakorlatba ültetéséről szóló előírások az Országos Közegészségügyi Intézet honlapján – www.insp.gov.ro – 

tanulmányozhatók, a Közleményeknél. 

Az érintettek észrevételeiket és javaslataikat a propuneri.relaxare@ms.ro e-mail-címre küldhetik. 

http://www.insp.gov.ro/
mailto:propuneri.relaxare@ms.ro

