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A specifikus intézkedésekre vonatkozó közegészségügyi ajánlások, 

amelyeket az illetékes intézmények hoznak meg a specifikus területeken zajló 

tevékenységek folytatásáról 

a szükségállapot feloldása után  

  

 

1. sz. melléklet 

 

A személyi higiéniával kapcsolatos tevékenységek megszervezésére és lebonyolítására 

vonatkozó szabályok speciálisan kialakított helyiségekben – szépségszalonok 

 

1. A személyi higiéniával kapcsolatos tevékenység alatt azt a tevékenységet értjük, amely 

speciálisan kialakított helyiségekben zajlik: férfi- és női fodrászatokban, manikűr-pedikűr és 

kozmetikai szalonokban. 

2. Ezeket a szolgáltatásokat előzetes programálás alapján lehet igénybe venni, úgy, hogy 

senki ne várakozzon a helyiségben, biztosítva minden vendég számára a min. 4 nm-es 

felületet és a legalább 2 m-es távolságot két személy között. 

3. Az időpontfoglaláskor a klienseket arról értesítik, hogy csak a testhőmérséklet megmérése 

– nem lehet nagyobb 37 foknál –, kézfertőtlenítés után lehet belépni a helyiségbe, és akkor, 

ha nem mutatnak megfázásos tüneteket. A szalonokat működtetők kötelezettsége 

biztosítani az ehhez szükséges anyagokat. 

4. A személyzet számára kötelező a folyamatos maszk- és kesztyűviselés, és minden vendég 

után fertőtleníteni kell a használt eszközöket és felületeket. 

5. A személyzetnek a védőmaszkokat legtöbb 4 óránként cserélni kell, a kesztyűket pedig 

minden ügyfél után fertőtleníteni kell. 

6. A helyiségben kétóránként szellőztetni kell. 

 

2. sz. melléklet 

 

A fogorvosi rendelők tevékenységére vonatkozó szabályok 
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A légzőszervi tünetekkel rendelkező, elkülönítésben/karanténban lévő vagy az igazoltan 

koronavírus-fertőzött pácienseket csak a kijelölt fogorvosi rendelőkben kezelik. 

 

Általános rendelkezések a fogorvosi rendelőkben zajló tevékenységekre: 

- ajánlott a személyzettel való érintkezés kerülése (a kézfogás kerülése, társalgás közben a 

legalább 1,5 m-es távolság megtartása stb.); 

- a kezelésen kívül ajánlott a pácienssel való érintkezés kerülése; 

- a rendelőbe csak egy páciens léphet be, kivételt képeznek a gyermekek és a kísérőre 

szoruló személyek; 

- nincs megengedve a várótermben való tartózkodás, és ajánlott a kávéautomaták, 

vízadagoló gépek használaton kívüli helyezése, a folyóiratok, szórólapok, játékok stb. 

eltávolítása; 

- a rendelők bejáratánál alkoholos fertőtlenítőszer-adagolókat helyeznek el; 

- az ajtókilincsek, a váróterem és a recepció rendszeres fertőtlenítése; 

- a mosdó fertőtlenítése minden egyes használat után; 

- a szolgáltatás kifizetéséhez a bankkártya ajánlott, és a POS-terminál fertőtlenítése.  

 

A kezeléshez való hozzáférés:  

Csak előzetes telefonos/online időpont-egyeztetés alapján lehet kezelésre jelentkezni. Az 

időpontfoglaláskor a pácienstől megkérdezik: 

- Vannak-e meghűléses tünetei, tüsszentés, köhögés, torokfájás, légzési nehézség vagy 

láz (37 fok felett)? 

- A családtagjai között vannak-e olyanok, akik ezeket a tüneteket mutatják? 

- 65 éves vagy ennél idősebb? 

- Szenved-e krónikus betegségben vagy olyan betegségben, amely csökkentheti az 

immunitását?  

- Egészséges és jelenleg is egészségesnek érzi-e magát?  

A 65 évesnél idősebb páciensek vagy a krónikus betegségben szenvedő páciensek kezelését 

a rendelési program elejére ütemezik.  

Az olyan kezeléseket, amelyek során aeroszol képződhet, a rendelés végére kell ütemezni. 

A rendelőbe való belépéskor megmérik a páciens testhőmérsékletét és kérik, hogy 

fertőtlenítse a kezét. 
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A kezelés megkezdése előtt a fogorvos meg kell hogy kapja a páciens beleegyezését arra 

vonatkozóan, hogy megfelelően tájékoztatták. 

 

Eljárási módok: 

Cseppképződéssel nem járó eljárások: vizsgálat, egyszerű foghúzás, sebvarrás, metszés és 

tályogmegnyitás, ideiglenes tömés, röntgen, fogszabályzó kezelések. 

Cseppképződéssel járó eljárások: a forgó kézidarabok (turbina), a víz-levegő spray, az 

ultrahangos fogkő-eltávolító készülék, airflow. Minden cseppképződéssel járó kezelés előtt a páciens 

1 percen keresztől 1%-os hidrogén-peroxidos oldattal kell hogy öblögesse a szájüregét (3%-os 

H₂O₂-oldat vízzel történő hígításával). 

 

Védőfelszerelések: 

- a személyzetnek védőfelszerelést: sebészeti maszkot, arcpajzsot és kesztyűt kell 

viselnie;  

- azoknál az eljárásoknál, amelyekben csepp képződhet, FFP2 vagy ezzel egyenértékű 

szűrésosztályú maszkot kell viselni. 

 

Minden páciens után: 

- a rendelőt kiszellőztetik;  

- a felületeket (fogászati egység, a fogászati szék, munkalap stb.) alaposan fertőtlenítik 

a szabványoknak megfelelő felületi fertőtlenítőszerrel; 

- ha a felületeken szabad szemmel látható szennyeződés képződik, egyszer használatos 

nedves törlőkendővel, vízzel és szappannal kell eltávolítani; 

- a gőzsterilizálásra érzékeny eszközöket 80%-os alkohollal mossák át; ha az 

eszközökön szabad szemmel látható szennyeződés képződik, nedves törlőkendővel 

vagy egyszer használatos nedves törlőkendővel, vízzel és szappannal kell eltávolítani; 

azoknál az orvosi felszerléseknél vagy ezek részeinél, amelyek nem tisztíthatók 

alkohollal, tisztító és fertőtlenítő törlőkendőket használnak; 

- ajánlott az egyszer használatos tisztítószerek használata; 

- a porszívó és a köpőcsésze fertőtlenítése; 

- a fogászati egység teljes fertőtlenítése virucid hatású fertőtlenítőszerrel, 

permetezéssel; 

- a műszerek teljes sterilizálása (autokláv) újrafelhasználás előtt vagy egyszer használatos 

eszközök alkalmazása; 
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- a maszk, a kesztyű cseréje, az arcvédő tisztítása és fertőtlenítése; 

- a kezek vízzel és szappannal való megmosása vagy hidroalkoholos oldattal való 

fertőtlenítése újabb pár kesztyű használata előtt. 

 

 

3. sz. melléklet 

 

A nem koronavírusos betegeket kezelő kórházak tevékenységére vonatkozó szabályok 

 

Az orvosi szakellátást igénylő pácienseknél, akik a kórházaknál jelentkeznek, kerülni kell a 

páciensek beutalását, elsősorban a lakhelyen vagy a járóbeteg-rendelőben történő kezelést 

kell előnyben részesíteni. 

Mivel a COVID-19-járvány Romániában a közösségi terjedés szakaszában van, minden 

beutalt pácienst potenciális fertőzöttként kell kezelni, ennélfogva a személyzetnek kötelező 

az egyéni védőfelszerelés viselése minden egészségügyi eljárás során. 

A kórházban jelentkező pácienseket szűrni kell, és a fertőzésgyanús személyeket elkülönítő 

kórtermekben (zone tampon) kell elhelyezni, majd tesztelni kell koronavírusra. 

A fertőzésgyanús pácienseknek kötelező módon maszkot kell viselniük, és egy erre kijelölt, 

más betegek által nem használt folyosón kell az elkülönítő kórterembe kísérniük őket az erre 

kijelölt alkalmazottaknak. Ha nincs lehetőség arra, hogy egy kórterembe csak egy beteg 

kerüljön, elhelyezhetnek kettőt is egy szalonban, de egymástól legalább kétméteres 

távolságra kell lenniük. A pácienseknek az elkülönítő kórtermekben védőmaszkot kell 

viselniük. 

Az elkülönítő kórtermekben az egészségügyi dolgozóknak kötelező a védőruha viselése 

(egyszer használatos köpeny a kórházi köpeny fölött, kesztyű, sapka, védőmaszk). 

A SARS-CoV-2-fertőzés diagnosztizálására szolgáló minták vételére és szállítására vonatkozó 

eljárás szerint biológiai mintákat vesznek, amelyeket a kutatólaboratóriumba küldenek, a 

„Formularul de însoțire probe recoltate” nyomtatvány kíséretében. 

Az elkülönítő kórtermekben elhelyezett pácienseknél pozitív koronavírusteszt esetén a 

kezelőorvosnak a 112-es segélyhívó számot kell hívnia, és a pácienst elszállítják a 
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legközelebbi COVID-19-betegek kezelésével megbízott kórházba, a hatályban lévő 

jogszabályok szerint. 

A kórterembe fertőtlenítés után utalnak be új pácienst. 

Azok a páciensek, akik a szűrés során nem bizonyultak fertőzésgyanúsnak, a panaszaiknak 

megfelelő részlegbe kerülnek, és szintén biztosítani kell a kórtermekben a két méter 

távolságot a betegek között. 

Minden ágyakkal felszerelt egészségügyi egység köteles felülvizsgálni a funkcionális 

útvonalait és a munkafolyamatait a fent bemutatott általános elvekkel összhangban.  

 

4. sz. melléklet 

 

Megelőzési és védelmi intézkedések a végzős diákok (VIII., XII., XIII. osztályosok) 

előkészítő tevékenységeire vonatkozóan, a képességvizsga és érettségi vizsga alkalmával 

 

1. A felkészítő tevékenység csoportokban zajlik, ezek összetétele nem lehet több tíz 

főnél, és nem tarthat többet három óránál, óránként pedig tízperces szüneteket kell 

tartani, hogy a helyiséget kiszellőztessék. 

2. A felkészítő tevékenységeken tilos azoknak a diákoknak, tanároknak, valamint 

kisegítő személyzetnek a részvétele, akik krónikus betegségben szenvednek, akik egy 

háztartásban vannak krónikus betegekkel vagy 65 éven felüli személyekkel. 

3. A 2-es pontnál megjelölt személyeknek alternatív felkészítési formát biztosítanak. 

4. A szüneteket úgy tervezik, hogy egy időben ne legyen szüneten több mint két 

csoport, tíz-tíz fővel. 

5. A felkészítő tevékenységet, vizsgáztatást megelőzően, a tantermekben, ahol ezek 

zajlanak, elvégzik a felületek fertőtlenítését klór- vagy alkoholalapú 

fertőtlenítőszerrel, majd kiszellőztetik a tantermet legalább 30 percen keresztül. 

6. Az iskolába való belépés csak azután történhet meg, miután a kezeket fertőtlenítik, 

lázat mérnek (nem lehet több 37 oC-nál), és a bejutni szándékozók nem mutatnak 

légúti megbetegedésre utaló jeleket. 

7. Az iskolai tevékenységek idején a diákok és a tanárok egyaránt maszkot fognak 

viselni, ez lehet sebészeti maszk vagy más textilanyagból készült maszk, ugyanakkor a 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

padokban úgy lesznek elhelyezve, hogy jobb és bal oldalukon szabadon maradjon a 

hely, előttük és mögöttük szintén. 

8. A diákok és tanárok által viselt maszkok eltávolítása egy erre kijelölt helyen történik. 

9. A vizsgáztatás a fenti szabályok betartásával történik, anélkül, hogy szünetet 

tartanának. 

 

5. sz. melléklet 

 

Javaslatok a templomokban zajló tevékenységre vonatkozóan 

 

Általánosan érvényes óvintézkedések 

 

1. A személyek templomokba való belépése az általánosan érvényes óvintézkedések 

betartásával történik, a COVID-19-járvány terjedésének megfékezése érdekében. 

2. A személyek belépése a templomokba korlátozva lesz, aszerint, hogy legalább 8 m2 

felület jusson egy főre. 

3. Mind a templom személyzete, mind a belépő személyek maszkot fognak viselni. A 

hatékony védelem érdekében a maszk az orrot és a szájat is el kell hogy takarja.  

4. A személyek alkoholalapú kézfertőtlenítővel tisztítják meg kezüket a templomba való 

belépéskor, melyet a bejáratnál helyeznek el. 

5. A templomok bejáratánál megfigyelést tartanak, és nem engedik be azokat a 

személyeket, akik légúti fertőzésre utaló tüneteket mutatnak (köhögés, prüszkölés, 

orrfolyás). 

6. Jól látható helyre írásos tájékoztatókat helyeznek el, amelyben ismertetik a 

társadalmi távolságtartás szabályait és a templomba való belépés feltételeit. 

 
Sajátos óvintézkedések 

 

1. A kegytárgyak megérintése vagy megcsókolása kerülendő, ehelyett javasolt a 

térdre ereszkedés vagy meghajlás. 
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2. Az áldoztatás kiosztása/fogadása 1 m-es távolságból történik. 

3. Az oltáriszentség kiosztása/fogadása csak abban az esetben lehetséges, ha ehhez 

egyszer használatos kanalat vagy poharat biztosítanak. 

4. Rendszeresen, 4 óránként fertőtlenítik a gyakran megérintett felületeket: 

kilincseket, kegytárgyakat, ikonokat, más felületeket. 

5. A miséket csak szabadtéren celebrálhatják, úgy, hogy a hívek egymás között 

megtartják a kellő távolságot. 

6. Nem javasolják a búcsúk szervezését és a zarándoklatot. 

 

6. sz. melléklet 

 

Javaslatok az irodákban folytatott tevékenységre 

 

A munkavállalókra vonatkozó intézkedések 

 

A munkavállalók betartják az általános érvényű óvintézkedéseket: 

1. Kötelező maszkviselés (sebészeti vagy textilanyagú), amely az orrot és szájat is el kell 

hogy takarja ahhoz, hogy hatékony legyen. 

2. Otthoni elkülönítés, amennyiben légúti megbetegedésre utaló tüneteket mutat 

(köhögés, prüszkölés, orrfolyás, láz, rossz közérzet). 

3. Otthoni elkülönítés, amennyiben COVID-19-gyanús személlyel vagy fertőzöttel 

érintkezett, és az érvényben lévő intézkedések betartása. 

4. Kézmosás minél gyakrabban és az arc kézzel történő érintésének kerülése. 

A munkáltatóra vonatkozó intézkedések 

 

A munkáltatónak biztosítania kell az alábbiakat: 
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1. A szakaszos munkaprogram bevezetését annak érdekében, hogy kerüljék a ki- és 

belépéskor tapasztalt zsúfoltságot, és korlátozzák azok számát, akik egy időben egy 

helyiségben vannak. 

2. A bejáratnál megfigyelést tartanak, és nem engedik be azokat a személyeket, akik 

légúti fertőzésre utaló tüneteket mutatnak (köhögés, prüszkölés, orrfolyás, láz, rossz 

közérzet). 

3. Lázmérést kell végezni napi rendszerességgel a munkába való belépéskor – azok, 

akiknél 37 oC-nál magasabb testhőmérsékletet mértek, nem mehetnek munkába, és a 

háziorvoshoz irányítják őket. 

4. 1,5 m-es távolságot kell biztosítani az alkalmazottak között az irodákban, az 

íróasztalok elhelyezésével szembe-háttal, háttal-háttal. 

5. A szemtől szemben lévő íróasztalok között választófalat kell kialakítani, ezeket 

naponta alkohol tartalmú fertőtlenítővel szükséges tisztítani. 

6. A munkafelületeket a munkavégzés megkezdése előtt fertőtleníteni kell, majd 

négyóránként ismét. 

7. Az étkezési szünetek biztosítása szakaszosan történik, figyelve arra, hogy legalább 2 

m-es távolság legyen a személyek között. 

8. Időnként szellőztetni kell a helyiséget. 

9. A légkondicionálóval ellátott helyiségek esetében hetente el kell végezni a 

porlasztást, lehetőleg hétvégén és megtakarítani a berendezést az előírások szerint. 

 
 
7. sz. melléklet 

 

Javaslatok a szálláshelyek működtetésére vonatkozóan 

 

Jelen járványhelyzet idején és figyelembe véve, hogy a szállodai szállásszolgáltatások nem 

voltak felfüggesztve a szükségállapot idején, de ezek nem működtek a vendégek hiányában, 

a közlekedési korlátozások bevezetése következtében, szem előtt tartva, hogy a szállodák 

biztosítani tudják ezeket a szolgáltatásokat az elkövetkező időszakban, de nem turisztikai 

szempontból, hanem hivatalos utakra érkezőknek, fenntartás céljából stb., a lakosság 

egészségi állapotának a megvédése érdekében, a következőket javasolják: 
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1. A szállodák, tevékenységüket tekintve, olyan helyiségek, ahol a vendégek időszakosan 

laknak egy korlátozott felületen, és folyamatos kapcsolódási lehetőség áll fenn a 

vendégek és az alkalmazottak között. 

2. Szempontok, amelyeket különösen figyelembe kell venni: a vendégek elszállásolása, a 

kiegésztő szolgáltatásokkal együtt (ételek és italok, takarítás, tevékenységek stb.) és 

ezeknek az egységeknek a sajátos interakciói (vendégek-vendégek, személyzet-

vendégek és személyzet-személyzet). 

3. A személyzet minden tagjának szigorúan be kell tartania a COVID-19-járvány 

megelőzésére irányuló intézkedéseket, mint a kézmosás, a társadalmi távolságtartás, 

a szemek, orr és száj megérintésének a kerülése, a légúti higiénia betartása, valamint 

otthon maradás és orvosi segítség igénylése abban az esetben, ha tüneteket 

észlelnek magukon. 

4. Az egység vezetőségének felelős magatartást kell tanúsítania. 

5. A menedzsmentcsapat ki kell hogy dolgozzon egy akciótervet a kialakult helyzetre 

adaptálva, és ezt alkalmaznia kell a helyi és országos közegészségügyi hatóságok 

rendelkezései értelmében, az esetek megelőzése érdekében, az esetek hatékony 

kezelése, valamint a következmények csökkentése érdekében a vendégek és a 

személyzet körében. 

6. A menedzsmentcsapatnak elegendő humán erőforrással és anyagi tőkével kell 

rendelkeznie annak érdekében, hogy az akciótervet gyorsan és hatékonyan 

gyakorlatba ültesse. 

7. Az akciótervet napi szinten ki lehet értékelni, ahányszor csak szükség van erre, és ez 

magában foglalhatja a következőket: 

 
a) A vezetőség és a személyzet közötti kommunikáció optimizálása a vendégek 
tájékoztatáspolitikájának meghatározása érdekében, de azért is, hogy operatívan tudjon 
információkat kapni és adni azokról a történésekről, amelyek az egységben megjelennek, és 
azért, hogy a helyzet állapotát ismerje bármelyik percben. 
b) A vezetőség és vendég közötti kommunikáció optimizálása ismeretterjesztő plakátok 

révén, hogy a kulcsfontosságú üzenetek hatékonyabban eljussanak a vendégekhez, 

beleértve a kezek higiéniájának fontosságát (legalább 20 másodpercig tartó kézmosás, a kéz 

minden részén) és a légúti higiéniát. 

A recepciós személyzet hasonlóképpen jól értesült kell hogy legyen a COVID-19-et illetően, 

hogy feladatát biztonságos körülmények között tudja elvégezni, és megelőzze a COVID-19 

esetleges terjesztését az idegenforgalmi egységen belül. 
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 A recepciós személyzetnek tájékoztatnia kell a vendégeket a vendéglátó egység által 

alkalmazott és gyakorlatba ültetett védelmi és megelőzési intézkedésekről, valamint az 

igényelhető más jellegű szolgáltatásokról (pl. a közelben vagy a vendéglátó egységben 

igénybe vehető orvosi és gyógyszerészeti szolgáltatások). 

Ezenkívül a légúti tüneteket produkáló vendégeknek javasolnia kell, hogy maradjanak 

szobájukban, míg megvizsgálja őket egy orvos – a vezetőség azonnal intézkedik, hogy ez 

megtörténjen –, és hogy szükség esetén tudjon alapvető higiéniai javaslatokat tenni. A 

recepciós személyzet köteles biztosítani a hozzáférést a hivatalos, frissített információkhoz, 

a COVID-19 által érintett országokba vagy országokból való utazást illetően. 

c) A menedzsmentcsapat kidolgozza a szobák elfoglalásának rendjét, tekintettel a kísérő 

személyekre is, amennyiben COVID-19-fertőzéses eset gyanúja áll fenn. 

A COVID-19-fertőzés-gyanús eset legfrissebb meghatározása elérhető az INSP honlapján. 

Ilyen esetekre a recepción meg meg kell lennie a megyei vagy bukaresti közegészségügyi 

igazgatóság telefonszámának, hogy valahányszor szükséges, tárcsázni lehessen, amikor 

fennáll a lehetősége, hogy egy vendég megbetegedett. 

d) A recepción lennie kell egy egészségügyi készletnek, amelynek tartalmaznia kell: 

- fertőtlenítőszert/antibakteriális hatású törlőkendőket a különböző felületek 

megtisztítására; 

- maszkokat a szájnak és a szemeknek (különálló vagy kombinált, arcvédő, védőszemüveg); 

megjegyezzük, hogy az egyszer használatos arcmaszkokat csak egyszer lehet viselni (olvassák 

el figyelmesen a maszkok használati utasításait!); 

- egyszer használatos kesztyűk; 

- védőkötény (egyszer használatos); 

- hosszú, hosszú ujjú orvosi köpeny; 

- egyszer használatos szemeteszsák (biológiai veszélyt jelentő hulladéknak). 

e) Népszerűsíteni fogják a közösségi távolságtartás intézkedéseit, a kezek tisztán tartását 

f) A COVID-19-fertőzés terjedését megelőző fő intézkedése a társadalmi távolságtartás, a 

gyakori kézmosás és a légúti higiénia. 

Ezeket az óvintézkedéseket ismételten a vendégek tudomására kell hozni, mintha a 

vendégszeretet kinyilvánítása lenne, holott már valószínűleg ismerik őket. 

g) A szociális távolságtartás feltétele az egymás megölelésétől, megpuszilásától, a 

kézfogástól való tartózkodás a vendégekkel vagy a kollégákkal való kapcsolattartás során. 

Emellett még tanácsos legkevesebb 1 méterre állni egymástól, illetve el kell kerülni minden 

köhögő vagy tüsszentő személyt. 
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h) A kezek higiéniája azt jelenti, hogy rendszeresen, alaposan megmossuk kezünket egy 

alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel vagy vízzel és szappannal. Ugyanakkor amennyire csak 

lehet, el kell kerülnünk szemünk, orrunk és szájunk megérintését. Ajánlott a kezünk 

fertőtlenítése minden egyes alkalommal, amikor pénzt, hitelkártyát, egyéb tárgyakat adunk 

vagy veszünk át a vendégektől. 

i) A légúti higiénia alatt azt értjük, hogy valahányszor köhögünk vagy tüsszentünk, eltakarjuk 

szájunkat és orrunkat egy kendőcskével vagy könyökhajlatunkkal. A használt zsebkendőt 

vagy törlőkendőt azonnal fedeles szemeteskosárba dobjuk. 

j) Ajánlott a vendéglátó egységben tartózkodó, feltehetően beteg vendégek megfigyelése, 

de csak a személyi adatok védelmét szavatoló előírások betartásával, illetve a magánélethez 

való jogaik betartásával. A recepciós személyzet le kell hogy jegyezzen minden kirívó vagy 

fontos eseményt, amelyet lát, mint például az orvosi ellátás, vizsgálat igénylése. Ezek az 

információk a vendégek javát szolgálják a megfelelő tanácsadás révén, a helyi egészségügyi 

hatóságokkal együttműködve, a gyanús esetek időben való kiszűrése s kezelése révén. 

k) Ezekkel az információkkal a recepciós személyzet körültekintően kell hogy bánjon, 

valamint biztosítania kell azt, hogy tényleg csak a vendéglátó egység vezetősége és az orvosi 

személyzet fér hozzá azokhoz a megfelelő döntések meghozatala érdekében. 

l) Biztosítani kell a szolgálatások és ellátás technikai hátterét is az érvényben levő 

előírásoknak megfelelően (víz, levegőztetés, világítás stb.). Ellenőrizni kell, hogy van-e 

elegendő szappan, fertőtlenítőszer. Fertőtlenítőszer-adagolókat kell felszerelni a folyosókra 

és minden szobába. 

 

Néhány tevékenységtípus ideiglenes korlátozása 

 

a) Első körben nem fognak működni az éttermek, bárok, kávézók és cukrászdák a szálloda 

területén. Az étkeztetést room-service szolgáltatással oldják meg. Ajánlott az egyszer 

használatos evőeszközök használata. 

b) A gyermekek számára készült játszótereket be kell zárni. 

c) A szállodában található konditermek, szaunák, beltéri medencék stb. első körben zárva 

maradnak. 

d) A szobák, közterek tisztítása, fertőtlenítése eben az időszakban a megszokottnál 

gyakrabban kell hogy történjen, az Egészségügyi Minisztérium által e célra jóváhagyott 

különleges bioicidoldatokkal. Abban az esetben, ha a szálloda területén, a személyzet 

körében megjelenik egy igazolt COVID-19-fertőzéses eset, a megyei közegészségügyi 
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igazgatóság vizsgálatának következtében a szállodát be kell zárni az összes helyiség 

fertőtlenítésének idejére a közegészségügyi igazgatóság javaslata és felügyelete szerint. 

e) A felvonók használata csak indokolt esetben engedélyezett, és egyszerre nem több mint 

két ember által, akiknek arcvédő maszkokat kell viselniük ezalatt. Ajánlott, hogy a két 

személy lehetőleg családtag legyen. 

 

8. sz. melléklet 

 

Általános szabályok a tömegközlekedés, személyszállítás megszervezésére és 

lebonyolítására 

 

1. A tömegközlekedési eszközökre való felszállás a szájat és orrot eltakaró orvosi vagy nem 

orvosi arcvédő maszk kötelező viselésének feltételével történhet meg. 

2. A maximális megengedett utasszámot a szállítóeszköz maximális férőhelyének felében 

állapítják meg, a legkevesebb egyméteres személyközi távolság betartásával. 

3. Az alkalmazottak arra lesznek utasítva, hogy a vírusnak való közvetlen kitettség/és 

tünetek produkálása (láz, légzési nehézségek, száraz köhögés) esetén maradjanak otthon. Az 

alkalmazottakat napi szinten szűrik betartva az egyméteres biztonsági távolságot, 

kikérdezéssel és lázméréssel, mielőtt megkezdenék a műszakot. 

4. Biztosítani kell a járművön a maximális légkondicionálási kapacitást a benti levegő 

keringetése nélkül, és ha lehetséges. nyitva kell tartani az ablakokat a jármű működése 

során. 

5. Az útvonal megkezdése előtt kötelező a jármű fertőtlenítése és megtisztítása, valamint 

később is legtöbb négy órán belül. Azon járművek esetében, amelyek több mint négy óra 

alatt járják be az útvonalat, a fertőtlenítést a járat elején és végén kell elvégezni. Kerülendő 

a száraz seprűvel való söprögetés és más mechanikai felülettisztító módszerek, hogy 

csökkentsék a vírus potenciálisan fertőzött felületekről való szétszórását. Ehelyett nedves 

tisztítási eljárásokat kell alkalmazni. 

6. A hangszórókkal felszerelt járműveken folyamatosan a COVID-19-fertőzés megelőzését 

elősegítő informciókat kell közölni. 

7. A járművek vezetői a szünetek idején, pihenők alatt kötelesek betartani a szociális 

távolságot elkerülve a más személyekkel való kapcsolatot (más járművezetők, utasok, az 

útvonal bejárásához kapcsolódó személyek stb.). 

8. Be- és kiszálláskor, valamint az út során az utasoknak legkevesebb egy méter távolságot 

kell tartaniuk egymástól. 
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Specifikus szervezési és működési szabályok tömegközlekedési szakáganként 

 

I. Városon belüli tömegközlekedési eszközök (autóbusz, trolibusz, villamos, kisbusz). 

1. A tömegsközlekedési vállalatok meg kell hogy oldják a járművezetői tér és az utastér 

szétválasztását. 

2. Jól láthatóan ki kell jelölni zöld színű jelzésekkel az utasok megengedett tartózkodási 

helyét szavatolva a legkevesebb egyméteres távolságot közöttük. 

3. A legkevesebb két ajtóval rendelkező járművekre a felszállás csak az első ajtón történik, a 

leszállás pedig a többi ajtón vagy leghátul. 

4. A városban szállító kisbuszoknak csak a székeken ülve szabad utasokat szállítaniuk a 

fentiek betartásával. 

 

 

II. A helyközi/nemzetközi közúti tömegközlekedési eszközök 

 

1. Jól láthatóan, zöld színnel ki kell jelölni az utasok helyét, hogy szavatolva legyen a 

legkevesebb egyméteres távolság közöttük. 

2. A tömegközlekedési vállalatoknak el kell választaniuk a járművezető helyét az utastértől.  

3. A legkevesebb két ajtóval rendelkező járművekre a felszállás csak az első ajtón történik, a 

leszállás pedig a többi ajtón vagy leghátul. 

 

III. Vasúti tömegközlekedés 

 

1. Jól láthatóan, zöld színnel ki kell jelölni az utasok helyét, hogy szavatolva legyen a 

legkevesebb egyméteres távolság közöttük. 

2. A hálókocsikban vagy hálóvagonokban csak egy utas szállítása megengedett, kivéve, ha 

családtagok utaznak együtt. 

3. Tilos a szerelvényhez étkezőkocsit csatolni. 

4. Az utaskocsikon található mellékhelyiségekben kötelező a folyóvíz, folyékony szappan, 

kézfertőtlenítő biztosítása. 

 

IV. A föld alatti és a föld feletti (függővasút) vasúti tömegközlekedés 

 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

1. Jól láthatóan, zöld színnel ki kell jelölni az utasok helyét, mind az állva, mind az ülve 

utazóknak, oly módon, hogy szavatolva legyen a legkevesebb egyméteres távolság közöttük. 

2. A föld alatti állomásokba való belépés csak ellenőrzött körülmények között történhet, 

úgy, hogy a peronon várakozó utasok betarthassák az előírt legkevesebb egyméteres 

távolságot. 

 


