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ROMÁNIA 

ROMÁNIA KORMÁNYA 

ORSZÁGOS VÉSZHELYZETI BIZOTTSÁG 

 

 

 

A 2020. június 15-étől érvénybe lépő lazító intézkedésekről szóló 28/2020. számú 

HATÁROZAT 

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság elfogadja a következő HATÁROZATOT: 

 

1. cikk  

(1) Azok a személyek, akik olyan országokból érkeznek, amelyeket az Országos 

Közegészségügyi Intézet által elvégzett elemzés alapján, az Országos Vészhelyzeti Bizottság 

határozatával hagytak jóvá, mentesülnek a karanténra/lakhelyi elkülönítésre vonatkozó 

intézkedések alól. 

(2) Azok a személyek, akik Romániából érkeznek olyan országokból, amelyekre az (1) 

bekezdésben előírt karantén/lakhelyi elkülönítés alóli kivétel vonatkozik, de akik az adott 

ország elhagyása előtt legalább 14 napig nem tartózkodtak ennek területén, 

karanténba/házi elkülönítésbe vonulnak a bejelentett lakásban/helyszínen, a lakótársakkal 

együtt, ideértve a családot/rokonokat is. 

(3) Nem kell karanténba/lakhelyi elkülönítésbe vonulniuk azoknak a személyeknek, akik 

Romániából mentek el, és kevesebb mint 14 napot töltenek egy másik országban, amely 

mentesült a karanténra/lakhelyi elkülönítésre vonatkozó intézkedések alól, vagy azoknak a 

személyeknek, akik összesen legalább 14 napot töltöttek azokban az országokban, amelyek 

mentesülnek a karanténra/lakhelyi elkülönítésre vonatkozó intézkedések alól. 

 

2. cikk 

A Romániába egészségügyi tevékenység végzése céljából belépő személyek mentesülnek a 

lakhelyi elkülönítésre/karanténra vonatkozó intézkedések alól. 

 

3.cikk 
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Hatra növelik azoknak a szeméyeknek a számát, akik nem ugyanabban a háztartásban élnek, 

és részt vehetnek szabadtéri sport- és szabadidős tevékenységekben – kerékpározás, 

túrázás, futás, csónakázás, hegymászás, vadászat, horgászat és más szabadtéri sport- és 

szabadidős tevékenységek – az egészségügyi miniszter, adott esetben az ifjúsági és 

sportminiszter, a környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszter vagy a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter közös rendeletében meghatározott 

feltételekkel. 

 

4. cikk 

(1) A beltéri magánjellegű rendezvényeket legfeljebb 20 fő bevonásával lehet megszervezni. 

(2) A magánjellegű szabadtéri rendezvényeket legfeljebb 50 fő részvételével lehet 

megszervezni. 

  

5. cikk 

Hat főre növelik a szabadon közlekedő vagy gyalogoscsoportokat képező, nem ugyanabban 

a háztartásban élő személyek számát.  

 

6. cikk 

A repülőjáratokat is újraindíthatják, a külföldről a Romániába érkező személyek mentesülnek 

az Országos Közegészségügyi Intézet által meghatározott és az Országos Vészhelyzeti 

Bizottság által jóváhagyott karanténra/lakhelyi elkülönítésre vonatkozó intézkedések alól. 

 

7. cikk 

(1) Kinyitnak azok a bevásárlóközpontok, amelyekben több kereskedelmi egység működik.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevásárlóközpontokban:  

a) a vendéglők, kávézók, étkezdék továbbra is zárva maradnak, amennyiben zárt térben 

találhatók, a teraszok működése itt is engedélyezett lesz, ha ezek az épületen kívül, a 
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szabadban találhatók, de be kell tartani a két asztal közötti legalább kétméteres távolságot, 

és egy asztalnál legfeljebb négy személy ülhet;  

b) a játszóhelyiségek, játéktermek, mozik továbbra is zárva maradnak. 

 

8. cikk 

A játéktermeket, szépségszalonokat, turisztikai egységeket – szállodák, panziók – 

üzemeltető gazdasági szereplők, valamint a nyílt rendszerű közös terekben irodai munkát 

végző gazdasági szereplők kötelesek betartani az energetikai és gazdasági miniszter, 

valamint az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott megelőzési 

szabályokat. 

 

9. cikk 

Kinyitnak a strandok, kültéri úszómedencék vagy sport-/fitneszszalonok, ezek működtetői 

kötelesek betartani az ifjúsági és sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter közös 

rendeletében meghatározott megelőzési szabályokat. 

 

10. cikk 

Engedélyezik a gyógyfürdős kezeléseket az egészségügyi miniszter rendeletében 

meghatározott megelőzési szabályok betartásával. 

 

11. cikk 

A nyári vakáció alatt engedélyezik a bölcsődék, óvodák és az after school rendszer 

tevékenységét az oktatási és kutatási miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a 

munkaügyi miniszter közös rendeletében megállapított feltételek mellett. 
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12. cikk 

Jelen határozatot közlik az Országos Vészhelyzeti Menedzsmentrendszert alkotó egységek 

vezetőivel a vonatkozó rendeletek kidolgozása érdekében. 

 

AZ ORSZÁGOS VÉSZHELYZETI BIZOTTSÁG ELNÖKE  

LUDOVIC ORBAN  

miniszterelnök 


