
EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM  

            BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 
RENDELET 

a templomokba való belépés, a minimális biztonsági távolság és a vallási tevékenységek 
elvégzéséhez szükséges különleges egészségügyi intézkedések jóváhagyásáról 
 
 
Az Egészségügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium kibocsátja  a következő 

RENDELETET: 
 

1. cikk – A vészhelyzet idején a SARS-CoV-2 koronavírus elterjedésének megfékezése és 
a vallási tevékenységek megtartása érdekében, beleértve a magánjellegű 
ceremóniákat is, elfogadják a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben 
szereplő szabályokat.  
 

2. cikk – Jelen rendelet életbelépésekor a vallásokért felelős államtitkár és az 
Egészségügyi Minisztérium C 1070/826/2020 számú rendelete a vészhelyzet idején 
hatályát veszti. 

 

 
Melléklet  

A templomokba való belépésre, a minimális biztonsági távolságra és a specifikus 
egészségügyi intézkedésekre vonatkozó  szabályok a vallási szertartások esetében   
 
I. A templomokba való belépés és a vallási szertartásokra vonatkozó szabályok:  

 
 

1. A hívőknek a templomokba és a magánjellegű ceremóniák helyszínére való belépését  
korlátozzák, úgy, hogy  személyenként 4 m² felület jusson és két személy között legalább 2 
m távolság legyen.  

2. A templomokba nem léphetnek be azok a hívők, akik légzőszervi tüneteket 
mutatnak (köhögés, tüsszentés, orrfolyás).    

3. A templomokba és a magánjellegű ceremóniák helyszínére való belépéskor 
kötelező az alkoholos fertőtlenítővel való  kézfertőtlenítés, amelyet az esemény szervezője 
bocsát a hívők rendelkezésére. 

4. A bizonsági távolságtartással és a templomokba, valamint a magánjellegű 
ceremóniák helyszínére való belépéssel kapcsolatos szabályokról írott hirdetéseket 
függesztenek ki a hívek által jól látható helyekre. 

5. A templomokban és a magánjellegű ceremóniák helyszínén a szentmiséken, 
istentiszteleteken max. 16 személy vehet részt. 

6. A templomokban éa a magánjellegű ceremóniák helyszínén kötelező a maszk 
használata, úgy, hogy ez eltakarja a szájat és az orrot. 

7. Az egyházak képviselői által celebrált  szabadtéri szentmiséken, istentiszteleteken 
be kell tartani a  személyek közötti 1,5 méteres biztonsági távolságot.   

 

3. cikk – Jelen rendeletet Románia Hivatalos Közlönye I. részében teszik közzé.  
 



8. A nyilvános helyeken szervezett szentmisék, istentiszteletek nem minősülnek 
nyilvános összejövetelnek. 

 

II. Specifikus egészségügyi intézkedések  
 
1. A vallási szertertásokon alkalmazott kegytárgyakat, amelyekkel a hívők 

érintkezhetnek, minden használat után fertőtlenítik. 
2. 4 óránként fertőtlenítik  a gyakran használt tárgyakat vagy felületeket 

(ajtókilincsek, korlátok, székek). 


