
1 

 

ROMÁNIA  

ROMÁNIA KORMÁNYA  

ORSZÁGOS VÉSZHELYZETI BIZOTTSÁG  

 

 
A 32/2020 06.29.  számú, a 2020. július 1-je után alkalmazandó intézkedésekről, valamint  az 
Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség egyes országaiban a karantén/elkülönítés alóli 

kivétel bevezetéséről szóló határozat 

 

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság elfogadja a következő HATÁROZATOT: 

1. cikk  A 29/2020. számú, az Országos Közegészségügyi Intézet által kidolgozott és Országos 

Vészhelyzeti Bizottság által jóváhagyott és a 31/2020. számú határozat előírásaival  módosított és 

kiegészített határozatban megnevezett országok jegyzéke, amelyekre a 

karanténintézkedések/lakhelyi elkülönítések eltörlése vonatkozik, mindaddig érvényes, amíg az 

Európai Unió szintjén nem állapítanak meg egy egységes kritériumrendszert.   

  
2. cikk A SARS-CoV-2-fertőzés terjedésének megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozó, a jelen 
határozat megjelenésekor érvényes intézkedések módosítását és kiegészítését az alábbiak  szerint 
javasolják:  
- az idősotthonok, a bentlakásos gyermek- és felnőttotthonok tevékenysége a megyei 

közegészségügyi igazgatóságok által jóváhagyott munkaprogram szerint zajlik; 

- a  működési  engedély felfüggesztésének kiegészítő szankcióként való bevezetése azokban az 

esetekben, amikor az eseményszervezők nem tartják be az egészségügyi biztonsági szabályokat; 

- az alsó osztályú labdarúgó-bajnokságokban – beleértve az amatőr bajnokságokat is – zajló 

edzések és edzőtáborok megszervezésének engedélyezése max. 10 fős csoportok részére, az 

ifjúsági és sportminiszter és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott, az I. 

Ligára érvényes  meghatározott feltételek szerint; 

 - felnőttek számára, valamint az európai alapokból finanszírozott projektek végrehajtására 

szervezett képzések és workshopok szervezésének engedélyezése legfeljebb 20 ember 

részvételével és az egészségügyi miniszter rendeletében  megállapított biztonsági  távolság 

szabályainak betartásával; 

- a nemzetvédelem, a közrend és a közbiztonság területén a szabadtéri,  legfeljebb 200 ember 

részvételével és járványügyi szakember felügyelete alatt végzett specifikus tevékenységek 

szervezésének és lebonyolításának engedélyezése;  
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- a diplomácia területén a specifikus tevékenységek megszervezésének és lebonyolításának 

engedélyezése, a szabadban,  a nagykövetségek székhelyein, oly módon, hogy minden résztvevő 

számára biztosítsanak legalább 4 négyzetméteres felületet és tartsák be az egészségvédelemi 

szabályokat; 

- a közintézmények és hatóságok, gazdasági egységek székhelyének bejáratánál a „járványtani 

szűrés” kifejezés a „szűrés” kifejezéssel való helyettesítése.   

3. cikk A végrehajtás érdekében jelen határozatot az Országos Vészhelyzeti 

Menedzsmentrendszert alkotó egységek vezetőivel közlik.  

AZ ORSZÁGOS VÉSZHELYZETI BIZOTTSÁG ELNÖKE   

LUDOVIC ORBAN  

miniszterelnök 


