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R E N D E L E T  

A védőmaszk kötelező viselésének bevezetéséről, a járványtani megfigyelésről és a kezek kötelező 
fertőtlenítéséről a SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződés megelőzése érdekében a vészhelyzet idején  

 

Látva az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi és Közegészségügyi Főigazgatóságának NT/2680/2020 

számú jóváhagyási jelentését, a Belügyminisztérium Orvosi Sürgősségekért Felelős Menedzsment Főigazgatóságának 

1511710/2020 számú jóváhagyási jelentését, 

Szem előtt tartva az 55/2020-as számú törvény 5-ös cikke (2)-es bekezdésének d) betűjét és a 13-as cikket, 

egyes intézkedések bevezetéséről a COVID-19-járvány megelőzésére és megfékezésére vonatkozóan, valamint a 

394/2020-as számú kormányhatározat 1-es cikkét a 2-es mellékletből és a 9-es cikkét a 3-as mellékletből, a vészhelyzet 

kihirdetésére vonatkozóan és az intézkedéseket, amelyet a vészhelyzet idején alkalmaznak a COVID-19-járvány 

megelőzésére és megfékezésére vonatkozóan, 

Az 144/2010 számú kormányhatározat 7-es cikke 4-es bekezdése értelmében, az Egészségügyi Minisztérium 

szervezésére és működésére vonatkozóan, valamint a  30/2007-es számú sürgősségi kormányrendelet 7-es cikkének 

5-ös bekezdése a Belügyminisztérium szervezésére és működésére vonatkozóan, melyet a 15/2008 számú törvénnyel 

hagytak jóvá ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel, 

Az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter kiadják a következő  

RENDELETET 

1-es cikk – A vészhelyzet idején, a zárt köztereken, a kereskedelmi központokban és a munkahelyeken 

bevezetik a védőmaszk kötelező viselését, az általános higiéniai intézkedések általános útmutatóinak feltételeivel és 

betartásával, amelyet jelen rendelet szerves részét képező  melléklet ír elő.  

2-es cikk – A vészhelyzet idején kötelezik a közintézményeket és helyhatóságokat, a gazdasági szereplőket és 

szakágazatok képviselőit, arra, úgy szervezzék meg tevékenységüket, hogy a székhely bejáratánál biztosítsák a 

járványtani megfigyelést és a kezek kötelező fertőtlenítését, az általános higiéniai intézkedések általános útmutatóinak 

feltételeivel és betartásával, amelyet a jelen rendelet szerves részét képező  melléklet ír elő.  

3-as cikk – Jelen rendelet Románia Hivatalos Közlönyének első részében jelenik meg.  

Egészségügyi miniszter,     Belügyminiszter, 

Nelu Tătaru      Ion Marcel Vela 

 
Melléklet 



Általános útmutatók a higiéniai intézkedésekre vonatkozóan 

I. A védőmaszk viselése (1) A munkáltató/intézményvezető kötelezettségei: 

a) A munkáltató lépéseket tesz a saját eljárások kidolgozására, minden alkalmazott kockázati felmérése alapján, a 
munkaprogram függvényében, az elvégzendő tevékenység értelmében, a működési szerkezetet valamint a helyiség 
szerkezetét szem előtt tartva; 
b) A munkaorvosok elvégzik a kockázati kiértékelést és meghatározzák a maszk viselésének feltételeit az alkalmazottra 
vonatkozóan; 
c) A munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős kolléga felkészíti az alkalmazottakat a munkavédelmi és 
egészségvédelmi előírásokra vonatkozóan (SSM). 

(2) Általános intézkedések: 
A védőmaszkot kötelező viselni minden zárt közös térben, a kereskedelmi központokban, a tömegközlekedési 
eszközökön és a munkahelyeken az ezekben a helyiségekben való tartózkodás teljes ideje alatt. 
A kockázatik kiértékelés függvényében, amit a munkaorvos végez az egységen belül, lehetnek egyes kivételek, a 
következők szerint: 

a) Az alkalmazott egyedül van egy irodában; 
b) Az alkalmazott olyan betegségben szenved, amely érinti az oxigénnel való ellátottsását; 
c) Az alkalmazott nehéz fizika munkát végez és/vagy olyan körülmények között dolgozik, amelyek igénybe 
veszik (magas hőmérséklet, magas páratartalom, stb.); 
d) A TV bemondók és ezek meghívottai, ha betartják a személyek közötti 3 m-es távolságot; 
e) A közösséghez beszélők, akik zárt térben vannak, ha betartják a 3 m-es távolságot más személyektől és 
akkor, ha nem tartózkodik több mint 16 személy a helyiségben; 
f) Az 5 éven aluli gyermekek. 

(3) A védőmaszk helyes használata 

a) A védőmaszkok akkor hatékonyak, ha együttesen alkalmazzák a gyakori kézmosással, alkohol alapú szerrel 
vagy szappannal és vízzel. 

b) Mielőtt feltesszük a maszkot, a kezeket fertőtleníteni kell (alkohol alapú szerrel vagy szappannal és vízzel). A 
védőmaszk a szájat és az orrot is el kell takarja; 

c) A maszkot 4 óránként cserélni kell és ahányszor csak szükséges, amennyiben megnedvesedik vagy sérül.  
d) A maszkot nem érintjük meg a viselés alatt, amennyiben mégis, a kezeket fertőtleníteni szükséges (alkohol 

alapú szerrel vagy szappannal és vízzel). 
e) A használat után a maszkot azonnal eldobjuk, egy szemetes kosárba, lehetőleg fedelesbe, ezt követően a 

kezeket fertőtlenítjük. 
f) Nem javasolt az orvosi maszkok újra használása. 
g) A láz, köhögés és tüsszentés megjelenésekor a maszk viselése minden körülmények között javasolt (pl: nyílt 

tereken, otthon). 
II. A járványtani megfigyelés a közintézmények épületeibe, gazdasági szereplők székhelyeire való belépéskor 

Az alkalmazottak részére: 

(1) A székhelyre való belépéskor kötelező a járványtani megfigyelés és a kezek fertőtlenítése. 
(2) A járványtani megfigyelés nem vonja maga után a személyes adatok rögzítését, hanem a következőkből áll: 
a) Testhőmérséklet mérése nem érintős hőmérővel (a mért hőmérséklet nem haladhatja meg a 37,3°C-t), amelyhez 
még hozzáadódik az esetleges hibahatár a prospektus értelmében; 
b) A légúti tünetek és jelek megfigyelése (mint például: gyakori köhögés, gyakori tüsszentés, megváltozott általános 
közérzet). 
c) Abban az esetben, ha a testhőmérséklet meghaladja a 37,3°C-t, javasolt a hőmérséklet mérés megismétlése, 2-5 
perces szünet után; 
d) Amennyiben folyamatosan fenáll a  37,3°C-os testhőmérséklet vagy/és más légúti tünetek is, az alkalmazottat a 
családorvoshoz irányítják vizsgálatra; amennyiben a személy: 

1. A COVID 19 gyanús eset meghatározás alá tartozik, a családorvos javasolni fogja a tesztelést; 
2. Nem a COVID 19 gyanús eset meghatározás alá tartozik, a családorvos más diagnózist állít fel. 



(3) A vezető funkciójú személyeknek mindegyik egységből (a struktúra felelősöknek) kütelességük az alkalmazottaik 
járványtani megfigyelését elvégezni, azokét, akik alárendeltségükbe tartoznak. 

A munkaorvosnak: 
a) Kötelessége monitorizálni az alkalmazottak egészségügyi állapotát; 
b) Elbvégzi az alkalmazottak kiképzését a munkabiztonságra és egészségbiztonságra vonatkozóan (SSM); 
c) elvégzi a kockázti kiértékelőt, hogy eldöntse vannak-e más zónák is, ahol a maszk viselete kötelező. 

Más személyek részére, akik mások, mint az alkalmazottak: 

a) a belépés egy helyiségbe akkor engedélyezett, ha megalapozott indok van arra, hogy az adott épületben 
lehessenek. 

b) Abban az esetben, ha csak dokumentumok leadására van szükség, csomagok, stb., ez az épületen kívül történik 
meg, annak a személynek lesz átadva, aki a címzett, az elővigyázatosság megtartásával. 

c) Amennyiben szükséges az épületbe való belépés, kötelező a járványtani megfigyelés és a kézfertőtlenítés. 

A járványtani megfigyelés nem vonja maga után a személyes adatok bejegyzését, a következőkből áll: 
 testhőmérséklet mérése nem érintős hőmérővel (a testhőmérséklet nem haladhatja meg a 37,3°C-t); 
 a légúti tünetek és jelek megfigyelése (például: gyakori köhögés, gyakori tüsszentés, megváltozott általános 

közérzet). 

Abban az esetben, ha a testhőmérséklet meghaladja a 37,3°C-t, javasolt a hőmérséklet mérés megismétlése, 2-5 
perces szünet után; 
Amennyiben folyamatosan fenáll a  37,3°C-os testhőmérséklet vagy/és más légúti tünetek is, a személy belépését az 
épületbe nem engedélyezik.  

Amennyiben a testhőmérséklet nem haladja meg a 37,3°C-t és a személy nem mutat légúti fertőzésre utaló 
tüneteket, megengedeik a belépését, de csak azzal a feltétellel, hogy egy személy az épületből kísérni fogja és 
bejegyzik az irodát/szobát/igazgatóságot, ahová megy. 


