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Művelődési Minisztérium  

Az új SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés megelőzésére és a kultúra területén a  
biztonságos munkavégzéshez szükséges intézkedésekről szóló 2941/1120/2020. számú 
rendelet 

Művelődési Minisztérium  

Egészségügyi Minisztérium 

 

A művelődési miniszter és az egészségügyi miniszter kibocsátja a következő rendeletet:  

1.cikk  

Jóváhagyják a kultúra terén az új SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés megelőzésére és a  

biztonságos munkavégzéshez szükséges, a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben 

szereplő intézkedéseket.   

 2.  cikk 

A kreatív kulturális ágazatban tevékenykedő közintézmények és gazdasági szereplők végre 

kell hajtsák  a jelen rendelet intézkedéseit.  

3.cikk   

A kreatív kulturális ágazatban tevékenységet folytató közintézmények és gazdasági 

szereplők által a jelen  rendelet mellékletében szereplő intézkedések be nem tartását az 

egészségügyi minisztérium által felhatalmazott személyzet állapítja meg, és a 857/2011. 

számú törvény előírásai szerint bűntetendő.  

4. cikk 

Jelen rendelet hatálybalépésétől eltörlik a művelődési miniszter és az egészségügyi miniszter 
2879/967/2020. számú rendeletét.   

 

5.cikk 

Jelen rendelet Románia Hivatalos Közlönyének I. részében jelenik meg.  

   

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tknrvguzq/art-3-ordin-2941-2020?dp=gmytqmjsgy3tooa
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MELLÉKLET  

INTÉZKEDÉSEK 

a SARS-CoV-2 járvány terjedésének megfékezése érdekében és a kulturális események 

biztonságos szervezése érdekében  

I. Fejezet A múzeumok és galériák tevékenységének szabályozása  

1. Intézkedések, amelyek az alkalmazottakra vonatkoznak, és az egyéni felelősségvállalásra  

Az alkalmazottak betartják az általános jellegű biztonsági intézkedéseket: 

a) a védőmaszk kötelező használata (orvosi/vagy más), amely a hatékony védelem 
érdekében a szájat és az orrot is kell hogy takarja; 

b) otthoni elkülönítésbe kerülnek, amennyiben egy gyanús vagy bizonyított SARS-CoV-2 
fertőzöttel érintkezésbe kerültek; 

c) nem mennek be a munkahelyükre amennyiben légúti fertőzésre utaló jeleket mutatnak 
(köhögés, tüsszentés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet); 

d) késedelem nélkül értesítik feletteseiket, amennyiben tudomásukra jut, hogy egy személy, 
akivel érintkezésbe kerültek munkavégzésük során fertőzött/fertőzésgyanús SARS-CoV-2 
vírussal, vagy abban az esetben, ha ők maguk fertőződtek; 

e) gyakori kézmosás, amennyiszer csak szükséges, és az arc érintésének kerülése a nem 
fertőtlenített kézzel. 

2. Intézkedések a látogatók belépésére és a velük való érintkezésre vonatkozóan: 

a) együttműködés az egészségügyi hatóságokkal és a helyhatóságokkal annak érdekében, 
hogy az alkalmazottak és a nagyközönség egészségének biztosítása prioritást képezzen; 

b) fokozatos, szakaszos megnyitása a múzeumoknak és galériáknak, az adott régió/megye 
járványtani helyzetének alakulása függvényében; 

c) jól látható helyen tájékoztató felhívásokat helyeznek el a társadalmi távolságtartást 
illetően, valamint a múzeumba való belépésre vonatkozóan; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tknrvguzq/masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatilor-in-conditii-de-siguranta-sanitara-in-domeniul-culturii-ordin-2941-2020?dp=gmytqmjsgy3tqnq
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tknrvguzq/masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatilor-in-conditii-de-siguranta-sanitara-in-domeniul-culturii-ordin-2941-2020?dp=gmytqmjsgy3tqnq
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tknrvguzq/masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatilor-in-conditii-de-siguranta-sanitara-in-domeniul-culturii-ordin-2941-2020?dp=gmytqmjsgy3tqnq
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d) a belépés során a múzeumba vagy a galériába úgy történik, hogy a látogatók betartsák a 
minimum 2 m-es távolságot egymás között, ugyanakkor jelöléseket helyeznek el; 

e) a nagyközönség belépésének korlátozása, oly módon, hogy minimum 2 m-es távolság 
legyen minden két személy között és a helyiség maximális kapacitásának 50%-át ne lépjék 
túl; 

f) a látogatók egyirányú közlekedésének a kialakítása a fizikai távolságtartás megőrzése 
érdekében; 

g) a látogatók belépése csak a védőmaszk használata mellett lehetséges (orvosi/vagy más) a 
múzeum látogatás teljes idejére – a hatékony védelem érdekében a masznak az orrot és a 
szájat is el kell takarnia; 

h) a látogatási idő korlátozása, egy 2 órás időintervallumra a múzeumban vagy a galériában; 

i) a látogatók fertőtlenítik kezeiket alkoholalapú kézfertőtlenítővel, amelyet a múzeum vagy 
a galéria bejáratánál rendelkezésükre bocsátanak; 

j) a látogatók használni fogják a múzeumok és galériák bejáratánál elhelyezett, 
fertőtlenítővel átitatott szőnyegeket a belépést megelőzően; 

k) a múzeumba vagy galériába való belépéskor megfigyelést tartanak az erre kijelölt 
személyek és csak azt engedik be, akik nem mutatnak légúti fertőzésre utaló jeleket 
(köhögés, tüsszentés, orrfolyás); 

l) a látogatók testhőmérsékletének mérése érintésmentes eszközzel. Azok a személyek, akik 
ezt visszautasítják, nem léphetnek be a múzeumba vagy a galériába; 

m) elválasztó paravánok elhelyezése a múzeum pénztáránál; 

n) a bankkártyás fizetésre való bátorítás; 

o) a szórólapok, brosúrák és más kézzelfogható információs anyagok újrahasznosításának 
tiltása; 

p) a különböző felületek napi szintű fertőtlenítése vagy ahányszor csak szükséges, az 
engedélyezett fertőtlenítő szerekkel; 

q) az audioguide eszközök használatának tiltása; 

r) a helyiségek napi szintű szellőztetése vagy ahányszor csak szükséges; 
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s) a légkondicionált helyiségek esetében, heti egy alkalommal porlasztást kell végezni, 
lehetőleg hétvégén és szükséges elvégezni a légkondicionáló berendezés fertőtlenítését a 
gyártó által előírt útmutató alapján; 

t) a belépés korlátozása a kis felületű kiállító termekbe; 

u) a galéria vagy múzeum kávézójába/bistro helyiségébe való belépés, ahol van ilyen, a 6-os 
cikkben jelzett előírások betartásával történik a Kockázat csükkentésére vonatkozó 
intézkedések alapján, melyeket a 476/2020 számú Kormányhatározat 3-as számú melléklete 
szabályoz a vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén, valamint a 
COVID-19-járvány terjedésének megfékezése érdekében; 

v) a látogatói csoportok, a vezetett bemutatók, a közösségi és magán rendezvények 
szervezése a 476/2020 számú Kormányrendelet előírásainak betartásával történik, a 
vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén, valamint a COVID-19-
járvány terjedésének megfékezése érdekében; 

w) a játszóterekre való belépés megtiltása szabad téren, ott ahol ezek kialakításra kerültek. 

3. A munkaadókra vonatkozó intézkedések: 

a) az alkalmazottak járványtani megfigyelése nem engedélyezi azoknak a személyeknek a 
belépését a munkahelyre, akik légúti fertőzésre utaló jeleket mutatnak (köhögés, tüsszentés, 
orrfolyás, láz, általánosan rossz közérzet); 

b) a testhűmérséklet napi szintű mérése érintésmentes eszközzel a belépéskor – azok az 
alkalmazottak, akiknek a testhőmérséklete 37,3°C felett van, haza lesznek küldve; 

c) a múzeum alkalmazottai védőmaszkot viselnek (orvosi/vagy más); 

d) biztosítani kell az alkalmazottak közötti minimum 2 m-es távolságot; 

e) az ebédszünet szakaszos biztosítása a társadalmi távolságtartás biztosításával, minimum  
1,5 m legyen a személyek között; 

f) a munkaprogram oly módon való alakítása, hogy elkerüljék a torlódást az épületbe való 
belépéskor/kilépéskor és annak érdekében, hogy csökkentsék az egyidőben bent tartózkodó 
személyek számát. 

4. Az irodai személyzet számára hozott intézkedések: 

a) minimum 1,5 m-es távolság biztosítása az irodai alkalmazottak között, az íróasztalok 
elhelyezése eleje-háta és háta-háta formában; 
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b) a nyitott irodák esetében, ahol szemtől-szembe  elhelyezett asztalok vannak, ezeket 
elválasztó paravánnal szükséges elhatárolni és napi szinten fertőtleníteni ezeket az 
engedélyezett fertőtlenítő szerekkel; 

c) a munkafelületek fertőtlenítése a munkaprogram kezdetén és 4 óránként; 

d) az ebédszünetek szakaszos biztosítása, az 1,5 m-es távolság betartásával; 

e) a helyiségek időszakos szellőztetése; 

f) a légkondicionált helyiségek esetében, heti egy alkalommal porlasztást kell végezni, 
lehetőleg hétvégén és szükséges elvégezni a légkondicionáló berendezés fertőtlenítését a 
gyártó által előírt útmutató alapján. 

 

II. fejezet – A könyvtárak tevékenységére vonatkozó előírások és szabályok 

1.  Az alkalmzottakra és személyes(egyéni) felelősségre vonatkozó előírások 

Az alkalmazottak/Önkéntesek betartják az egyetemes érvényű elővigyázatossági előírásokat: 

a) kötelező maszkviselés (orvosi/nem orvosi), amely a megfelelő védelemhez el kell takarja 
az orrot és a szájat; 

b) házi önelkülönítésbe vonulnak, ha SARS-CoV-2 vírussal fertőzött vagy fertőés gyanús 
személlyel érintkeztek; 

c) nem kell munkába menjenek, ha légúti fertőzés tüneteit észlelik magukon(produkálják) – 
köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet; 

d) késlekedés nélkül értesítik felettesüket, ha megtudják, hogy egy személy akivel a 
tevékenységük során kapcsolatba kerültek SARS-CoV-2 fertőzött/fertőzésgyanús, valamint 
ha ők maguk megfertőződtek; 

e) valahányszor szükséges, a kezek megmosása, az arc megérintésének kerülése 
fertőtlenítetlen kézzel. 

2. A belépésre és ügyfélfogadásra vonatkozó előírások és szabályok: 

a) az egészségügyi hatóságokkal való összehangolódás, oly módon, hogy az alkalmazottak és 
ügyfelek egészségénak megóvása legyen elsődleges; 

b) azon megye, térség járványtani helyzetéhez mért fokozatos, lépésenkénti nyitás, 
amelyben a könyvtár található; 

c) a közösségi távolságtartásról szóló írott felszólításokat kell kitenni látható helyre, valamint 
a könyvtár bejárataihoz; 
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d) a belépés korlátozása, oly módon, hogy biztosítva legyen a személyek közti legkevesebb 2 
méteres távolság, jelzéseket kell kihelyezni; 

e) kötelező a látogatók testhőmérsékletének érintésmentes mérése; Azok, akik ezt 
visszautasítják nem léphetnek be. 

f) a látogatók csak úgy léphetnek be, ha a tárlatnézés egész ideje alatt orvosi/nem orvosi 
maszkot viselnek; A hatékony védelemért az maszk el kell takarja az orrot és a szájat is. 

g) a látogatók le kell fertőtlenítsák a kezeiket a bejáratnál található alkoholos alapú 
fertőtlenítőszerrel; 

h) a látogatók kell használják a cipők fertőtlenítésére kihelyezett fertőtlenítő szőnyegeket is; 

i) a bejáratnál megtörténik a látogatók megfigyelés alapján való szűrése, és tilos belépni 
azon személyeknek, akik légúti fertőzés tüneteit produkálják (köhögés, tüsszögés, orrfolyás); 

j) ahol szükséges ott elválasztó pannókat kell elhelyezni a jegypénztárnál/pultoknál; 

k) ösztönözni kell az érintés nélküli bankkártyával való fizetési módot; 

l) a felületeket rendszeresen kell fertőtleníteni; 

m) a helyiségek rendszeres, időnkénti szellőztetése; 

n) a levegő visszaforgatásával légkondicionált helyiségek esetében heti egy alkalommal 
porlasztásos ködösítést kell végezni, lehetőleg hétvégén, és meg kell ejteni a berendezés 
fertőtlenítését a gyártó utasításai szerint. 

o) a kisméretű olvasótermekbe való belépést korlátozni kell; 

p) amennyiben a múzeumban, galériában működik kávézó/bisztró, oda a belépés a 
vészhelyzet meghosszabbításáról, és ennek idején érvényes a COVID-19  járvány terjedését 
megelőző  előírásokról szóló  476/2020 számú kormányrendelet 3. mellékletében található 
6. cikkben felsorolt kockázatcsökkentő rendelkezések betartásával szabad; 

q) a nyilvános események/magán események szervezése a vészhelyzet meghosszabbításáról, 
és ennek idején érvényes a COVID-19-járvány terjedését megelőző  előírásokról szóló 
476/2020 számú kormányrendelet előírásainak betartásával szabad  

r) a könyvtárakban kulturális tevékenységeket, nevelési/oktatási célú eseményeket csak a 
vészhelyzet meghosszabbításáról, és ennek idején érvényes a COVID-19-járvány terjedését 
megelőző  előírásokról szóló 476/2020 számú kormányrendelet előírásainak betartásával 
szabad; 

s) az ügyfélfogadó pultot úgy kell berendezni, hogy több elválasztott munkavégzési hely 
legyen kialakítva egymástól legkevesebb 1,5 méterre, és minden alkalmazottnak legyen meg 
a saját helye; 

t) a fogadópultokhoz és kölcsönzőpultokhoz védőpannókat kell felszerelni; 

u) a pultok közelében jelzéseket kell felszerelni, kitenni, amelyek a  látogatók közötti 
legkevesebb 1 méteres távolság betartására köteleznek; 
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v) egyirányú útvonalak kialakítása, a zsúfoltság elkerüléséért és a távolságtartás 
betartásának megkönnyítése érdekében; 

w) a dokumentumok előjegyzése telefonon, e-mailen, honlapon keresztül történjen, a 
kikölcsönzési időintervallum előzetes egyeztetésével, hogy elkerülhetők legyenek az olvasók 
felgyűlése; 

x) în vederea limitării numărului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii va 
merge la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator az egyazon tárgy több 
személy által való megérintésének korlátozása érdekében a könyvtár személyzete kell 
elvegye a polcokról az óhajtott könyvet, iratot; 

y) az olvasótermekbe való belépés esetében, korlátozni kell a létszámot, a közösségi 
távolságtartás előírásai betartásával, hogy biztosítva legyen legkevesebb 1,5 méter távolság 
minden 2 személy között, úgy hogy minden személyre 4 m2 felület jusson;; 

z) a számítógépekhez való hozzáférést a közösségi távolságtartási szabályok szerint kell 
korlátozni, illetve az ezek fertőtlenítését lehetővé tevő protokollum hiányában ezen 
szolgáltatás felfüggesztése javasolt; 

aa)  javasolt a kikölcsönzött és visszahozott iratok/könyvek ideiglenes karanténba helyezése, 
ha azok fertőtlenítése nem megoldható; 

bb) az iratok/könyvek kikölcsönzése/visszaszolgáltatása a következő szabályok betartásával 
történik: 

(i) a műanyag elemeket nem tartalmazó iratok (könyvek, folyóiratok stb.) legkevesebb 3 
napig karanténban tartandók; 

(ii) a laminált borítójú papírra nyomtatott iratok (monográfiák vagy időszakos kiadványok): 
10 nap karantén vagy a borítók engedélyezett fertőtlenítőszerrel átitatott anyaggal való 
fertőtlenítése betartva a száradási időt, amit 3 nap karanténba helyezés követ, mielőtt ismét 
fogalomba kerülnek, hogy bizonyos legyen a vírus életképtelensége a papírfelületen; 

(iii) a műanyag alapú dokumentumok (cd, dvd, stb.) esetében 10 nap karantén vagy 
engedélyezett fertőtlenítőszerrel átitatott anyaggal való fertőtlenítés, betartva a száradási 
időt, amit 3 nap karanténba helyezés követ, amennyiben a cd, dvd tokban papírelemek 
(prospektus, kartondoboz stb.) található, ezután a polcra tehetők; 

cc) a könyvtárban maradt iratok, amelyek az elkülönítés alatt nem mozgatódtak fertőtlenítés 
nélkül kezelhetők; 

dd) karantén alatti tárolásra alkalmas helyiség hiányában egy specifikus termet kell 
kialakítani ( a raktár vagy olvasóterem egy része amely könnyen átalakítható és 
elszigetelhető), polcokkal, tárolásra alkalmas asztalokkal, biztosítva a közönségtől való 
elzárást; 

ee) minden kezelési, karanténba helyezési, fertőtlenítési eljárást a könyvtár személyzete kell 
végezzen a megfelelő védőfelszerelés viselésével. 

3. A munkaadókra vonatkozó előírások: 
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a) megvalósítják az alkalmazottak megfigyelés alapján való szűrését, és megtiltják a 
munkahelyen való tartózkodást azon személyeknek, akik légúti fertőzés tüneteit produkálják 
(köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet); 

b) napi szintű érintésmentes lázmérés a bejáratnál – a 37,3o C fokot meghaladó 
testhőmérsékletű alkalmazottakat haza kell küldeni; 

c) az alkamazottaknak (orvosi/nem orvosi) maszkot kell biztosítsanak ; 

d) nem kötelezhetik az alkalmazottak munkahelyen való jelenlétét, ha azok légúti fertőzés 
tüneteit produkálják (köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet); 

e) biztosítani kell az alkalmazottak között legkevesebb 2 m fizikai távolságot; 

f) az ebédszüneteket idősávok szerint kell beosztani, legkevesebb 1,5 méter 
távolságtartással; 

g) a munkába érkezés és távozás idősávok szerinti beosztása, hogy elkerülhető legyen az 
érkezéskor és távozáskor, a bejáratnál és az intézményben kialakuló zsúfoltság; 

4. Irodaszemélyzetre vonatkozó előírások: 

a) az egymásnak arcal-háttal vagy háttal dolgozó alkalmazottak közötti legkevesebb 1,5 
méteres távolság biztosítása; 

b) az egyterű szemtől-szembe munkavégzéshez kialakított irodákban az alakamazottak közé 
elválasztó pannókat kell helyezni, amelyeket naponta kell fertőtleníteni a javasolt 
fertőtlenítő szerekkel; 

c) a munkavégzési felületek fertőtlenítése a munkaidőszak kezdetén majd négyóránként; 

d) az ebédszüneteket idősávok szerint kell beosztani, legkevesebb 1,5 méter 
távolságtartással; 

e) a helyiségek időszakos, rendszeres szellőztetése; 

f) a levegő visszaforgatásával légkondicionált helyiségek esetében heti egy alkalommal 
porlasztásos ködösítést kell végezni, lehetőleg hétvégén, és meg kell ejteni a berendezés 
fertőtlenítését a gyártó utasításai szerint. 

III Fejezet A könyvesüzletek tevékenységét szabályozó intézkedések 

1. Az alkalmazottakra vonatkozó intézkedések 

Az alkalmazottak betartják az általános érvényű elővigyázatossági intézkedéseket: 

a) a védőmaszk kötelező viselete (orvosi/vagy más), amelynek a hatékony védelem 
érdekében a szájat és az orrot is kell takarnia; 

b) otthoni elkülönítésbe kerülnek amennyiben egy fertőzés gyanús személlyel érintkeznek 
vagy igazolt SARS-CoV-2-fertőzöttel; 



   Hargita Megye Tanácsa 

Hargita Megye Tanácsa  

RO – 531040 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

c) nem mehetnek be a  munkahelyre, ha légúti fertőzésre utaló tüneteket mutatnak 
(köhögés, tüsszentés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet); 

d) haladéktalanul értesítik feletteseiket, amennyiben tudomást szereznek arról, hogy egy 
személy, akivel érintkeztek a munkájuk során fertőzött/fertőzés gyanús SARS-CoV-2 vírussal, 
valamint akkor, ha ők maguk is megfertőződnek; 

e) kézmosás, ahányszor csak szükséges, az arc érintésének mellőzése nem fertőtlenített 
kézzel. 

2. A munkaadóra vonatkozó intézkedések: 

a) az alkalmazottak számára védőmaszkot biztosítanak (orvosi/vagy más); 

b) az alkalmazottak járványügyi megfigyelését elvégzik és nem engedélyezik azoknak a 
személyeknek a jelenlétét a munkahelyen, akik légúti fertőzésre utaló jeleket mutatnak 
(köhögés, tüsszentés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet); 

c) a testhőmérséklet napi szintű mérése a munkahelyre való belépéskor – akinek 37,3°C 
feletti, azt hazaküldik; 

d) nem kötelezik az alkalmazottakat, hogy megjelenjenek a munkahelyen, amennyiben 
légúti fertőzésre utaló tüneteket mutatnak (köhögés, tüsszentés, orrfolyás, láz, általános 
rossz közérzet); 

e) biztosítják az alkalmazottak közötti minimum 2 m-es távolságot; 

f) az ebédszüneteket szakaszosan biztosítják és az 1,5 m-es távolság betartásával a 
személyek között; 

g) a munkaprogram szakaszossá tétele, annak érdekében, hogy elkerüljék a torlódásokat a 
belépéskor/kilépéskor, és korlátozzák az egy időben bent tartózkodó személyek számát. 

3. Intézkedések, amelyek a belépésre és a közönséggel való kapcsolattartásra vonatkoznak: 

a) együttműködés az egészségügyi hatóságokkal és a helyhatóságokkal annak érdekében, 
hogy az alkalmazottak egészségének megőrzése prioritást képezzen; 

b) a közönséggel való kapcsolattartás csak akkor történhet meg, ha a könyvesüzlet: 

(i) kis kereskedelmi központban végzi tevékenységét, amelynek felülete kisebb mint 15.000 
m2, és a felülete kisebb mint 500 m2; 
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(ii) a belépés közvetlenül történik a helyiségbe és a bevásárlóközpont többi részével nincs 
érintkezés; 

(iii) elegendő hellyel rendelkezik ahhoz, hogy a társadalmi távolságtartás szabályait be 
lehessen tartani; 

(iv) kimondottan kereskedelmi tevékenységet folytat, és nincs várakozásra alkalmas helye; 

c) jól látható helyre tájékoztató felhívásokat helyeznek ki a távolságtartásra és a belépésre 
vonatkozóan; 

d) a belépés korlátozása érdekében jelzéseket helyeznek el, úgy, hogy meglegyen a 
minimum 2 m-es távolság a személyek között; 

e) a nagyközönség bejutása csak védőmaszk viselése mellett (orvosi/vagy más) 
engedélyezett a bent tartózkodás teljes időtartamára. A hatékony védelem érdekében a 
masznak a szájat és orrot is takarnia kell; 

f) a kezek fertőtlenítése az engedélyezett, alkohol alapú fertőtlenítőszerrel, amelyet a 
bejáratnál rendelkezésre bocsájtanak; 

g) járványtani megfigyelést végeznek a bejáratnál és nem engedik be azokat akik légúti 
fertőzésre utaló tüneteket mutatnak (köhögés, tüsszentés, orrfolyás); 

h) a pénztáraknál elválasztó paravánokat helyeznek el; 

i) szorgalmazzák a bankkártyás fizetés használatát; 

j) a felületeknek napi szintű fertőtlenítése és ahányszor csak szükséges; 

k) a helyiségek napi szintű szellőztetése, vagy ahányszor csak szükséges; 

l) a légkondicionált helyiségek esetében, heti egy alkalommal porlasztást kell végezni, 
lehetőleg hétvégén és szükséges elvégezni a légkondicionáló berendezés fertőtlenítését a 
gyártó által előírt útmutató alapján; 

m) a piknikező zónák és szabadtéren kialakított játszóterekre való belépés tiltása, ott ahol 
vannak ilyenek; 

n) a könyvesüzlet kávézójába/bistro helyiségébe való belépés, ahol van ilyen, a 6-os cikkben 
jelzett előírások betartásával történik a Kockázat csükkentésére vonatkozó intézkedések 
alapján, melyeket a 476/2020 számú Kormányhatározat 3-as számú melléklete szabályoz a 
vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén, valamint a COVID-19-
járvány terjedésének megfékezése érdekében; 
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o) a közösségi és magánrendezvények szervezése a 476/2020-as számú kormányrendelet 
előírásainak betartásával történik, a vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan 
Románia területén, valamint a COVID-19-járvány terjedésének megfékezése érdekében. 

IV. Fejezet – A filmforgatási és audio-vizuális tevékenységekre vonatkozó előírások és 

szabályok 

1. A filmforgatási tevékenységek a magas kockázatú tevékenységek közé tartóznak ami a 
SARS-CoV-2 vírus terjedését illeti. 

2.  Az alkalmzottakra és személyes(egyéni) felelősségre vonatkozó előírások: 

a) kötelező maszkviselés (orvosi/nem orvosi), amely a megfelelő védelemhez el kell takarja 
az orrot és a szájat; 

b) nem kell munkába menjenek, ha légúti fertőzés tüneteit észlelik magukon(produkálják) – 
köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet és értesíteniük kell a 
családorvosukat; 

c) házi önelkülönítésbe vonulnak, ha SARS-CoV-2 vírussal fertőzött vagy fertőésgyanús 
személlyel érintkeztek és értesítik az illetékes megyei vagy Bukarest municípiumi 
közegészségügyi igazgatóságot; 

d) gyakran kell fertőtlenítsék a kezeiket (vízzel és szappannal vagy javasolt, alkoholtartalmú 
fertőtlenítőszerrel) kerülniük kell az arcuk megérintését fertőtlenítetlen kezeikkel; az egyszer 
használatos kesztyű viselése helyett inkább a kéz gyakori fertőtlenítése indokolt. 

3. A munkaadókra vonatkozó előírások: 

a) minden alkalmazottra külön kockázati utasítások kidolgozása, a munkaprogram, a 
specifikus feladatvégzés, müködési szerkezet és a munkavégzés helyének szerkezete szerint; 

b) a munkaügyi orvosok kockázatfelmérést végeznek és javaslatokat állítanak össze az 
alkalmazottak maszkviselési kötelezettségeit illetően, a végzett tevékenység függvényében; 

c) az SSM-felelős elvégzi az alkalmazottak tájékoztatását a munkabiztonság és 
egészségvédelmet illetően; 

d) a tevékenység újraindítása fokozatosan történik a helyi járványtani helyzet függvényében 
ahol a filmforgatási munkálatok zajlanak; 

e) a közösségi távolságtartásról szóló írott felszólításokat kell kitenni látható helyre és a 
forgatási helyszín/stúdió bejárataihoz; 

f) napi jelleggel kötelező az érintésmentes lázmérés, valamint a megfigyelésen alapuló 
szűrés a próbaterembe való belépéskor; Tilos a belépés a légúti fertőzésre utaló tüneteket 
produkáló (köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz, módosult közérzet), valamint a 37,3°C fokot 
meghaladó testhőmérsékletű személyek számára. Ha a testhőmérséklet meghaladja a 
37,3°C fokot, javasolt a mérés megismétlése 2-5 perc eltelte után. 
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g) a munkavégzés helyét úgy kell berendezni, hogy biztosítva legyen az 1,5 méteres fizikai 
távolság betarthatósága munkavégzés során bármely két személy között; 

h) beltérben zajló forgatás esetében, korlátozni kell a létszámot, a stúdió méretei szerint, 
úgy hogy minden személyre 4 m2 felület jusson; 

i) népszerűsíteni kell a személyes higiéniára vonatkozó előírásokat; 

j) úgy a bejáratnál, mint a személyes fülkékben és a közös helyiségekben fertőtlenítőszer-
adagolókat kell kihelyezni;; 

k) a személyzettel ismertetni kell a higiéniai előírásokat; 

l) engedélyezett biocid anyagokkal kell minél gyakrabban fertőtleníteni minden olyan 
felületet, amelyet több mint egy személy használ; 

m) a technikai eszközök fertőtlenítése: fejre, ruhára rögzíthető mikrofonok, mikrofonok, 
walkie-talkie, fülhallgatók stb. Ha az eszközöket, felszereléseket bérelik, minden 
beszállítóval, forgalmazóval ki kell dolgozni egy eljárásmódot ezek tisztítását, fertőtlenítését 
illetően, hogy a felszerelések állapota, tulajdonságai, minősége ne sérüljön; 

n) korlátozni kell a több személy egyszerre való szereplését igényelő jelenetek számát; 

o) a 10 személy részvételével zajló beltéri jeleneteket csak akkor szabad leforgatni, ha 
biztosítva van közösségi távolságtartás lehetősége; 

p) vissza kell szorítani a színészek közti közvetlen érintések számát; 

q) kerülni kell azokat a jeleneteket, amelyekben a színészek 15 percet meghaladóan 
tartózkodnak kevesebb mint 1,5 méterre egymástól; 

r) kerülni kell a svédasztalos étkezéseket. Előre csomagolt, egyéni fogyasztásra alkalmas 
élelemcsomagokat, italokat kell kiosztani; 

s) az ételadagokat egyéni csomagokban kell kiosztani, elfogyasztásukkor be kell tartani az 1,5 
méteres távolságot; 

t) a helyiségek időszakos szellőztetése; 

u) a levegő visszaforgatásával légkondicionált helyiségek esetében heti egy alkalommal 
porlasztásos ködösítést kell végezni, lehetőleg hétvégén, és meg kell ejteni a berendezés 
fertőtlenítését a gyártó utasításai szerint. 

4. Különleges elővigyázatossági előírások: 

a) kerülni kell a magas kockázatú csoportokba tartozó színészek hosszas filmezésen való 
tartózkodását (pl. 65 évnél idősebb/krónikus betegségben szenvedők); 

b) a sminkelést és hajrendezést az egyetemes elővigyázatossági előírások betartásával kell 
elvégezni: távolságtartás, közvetlen/közeli érintés kerülése, kezek fertőtlenítése előtte és 
utána; 

c) a színészek és statiszták számára külön öltöző és sminkelési helyiségeket kell berendezni; 

d) amennyire lehet vissza kell szorítani a jelmezfelvevéskor a segítség nyújtását; 
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e) az öltözőket rendszeresen fertőtleníteni kell; 

f) ha lehet saját szállítási eszközt kell igénybe venni. Tömegszállítási eszköz használata 
esetén be kell tartani az ezeket igénybe vevő személyekre vonatkozó előírásokat; 

g) a forgatás ideje alatt javasolt a csapat személyes jellegű kijárásainak a lehető 
legszükségesebbre való korlátozása; 

h) arra a rendkívüli esetre, ha a társulat egy tagján munkaidőben jelentkeznek a légúti 
fertőzésre utaló tünetek a következő javaslatok érvényesek: 

(i) a társulat többi tagjától való azonnali elkülönítés, és a hazaszállítás megszervezése, illetve 
a családorvos értesítése; 

(ii) azt a helyiséget, ahol az illető személy hosszasan tartózkodott 24 órára lezárandó és ki 
kell szellőztetni; 

(iii) a helyiség kiszellőztetése után ki kell takarítani és alaposan fertőtleníteni az illető 
helyiséget; 

(iv)  ha az illető személy több helyiségben tartózkodott huzamosabb ideig, minden helyiséget 
illetően az (iii) pont előírásai szerint kell eljárni; 

i) abban az esetben, ha egy igazoltan fertőzött vagy fertőzésgyanús személy 7 napnál 
kevesebb ideig tartózkodott több próbahelyiségben az előzőekben leírt eljárást kell 
alkalmazni; 

j)  az társaságok/filmstúdiók irodáiban folytatott tevékenységhez  a Munkaügyi Miniszter, a 
vészhelyzeti állapot idején történő, az új SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződés 
megelőzését, és a munkahelyen való biztonságos munkavégzést célzó előírásokról szóló  
3.577/831/2020 számú rendeletében foglalt előírásokat kell betartani; 

k) a forgatási csapatok Romániába, külföldről érkező tagjai különleges elbánás révén nem 
kell 14 napra házi elkülönülésbe/karanténba vonuljanak. Ők kell bizonyítsák egy negatív 
teszteredmény meglétét a Romániába való belépést megelőzően, valamint alá kell vessék 
magukat egy ismételt tesztelésnek a megérkezéstől számított 2-5 napon belül, valamint 
azonnal, ha légúti fertőzésre utaló tünetek jelentkeznek náluk. 

 

V. Fejezet A szabadtéri rendezvények/kulturális tevékenységek szervezésére vonatkozó 
intézkedések, a a SARS-CoV-2 járvány terjedésének megfékezése érdekében  

1. Jelen fejezet egy sor intézkedést és szabályozást tartalmaz azokra az alapvető előírásokra 
vonatkozóan, amelyeket a szabadtéri rendezvények és kulturális tevékenységek esetében, 
továbbiakban eseményeket illetően alkalmazni szükséges. A személyek, akik ezeket az 
eseményeket koordinálják (pli. szervező, műszaki igazgató, stb.) felelősek ezeknek az 
ajánlásoknak a gyakorlatba ültetésének ellenőrzéséért, a SARS-CoV-2 fertőzés kockázatának 
megelőzése érdekében a munkahelyen.  

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamjrgaya/ordinul-nr-3577-831-2020-privind-masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatii-la-locul-de-munca-in-conditii-de-securitate-si-san?d=2020-06-22
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamjrgaya/ordinul-nr-3577-831-2020-privind-masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatii-la-locul-de-munca-in-conditii-de-securitate-si-san?d=2020-06-22
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2. A kockázatok vállalása, amelyek egy eseményen való részvétel következtében 
jelentkeznek, minden résztvevőt érint: néző, művész, szolgáltató vagy munkás. 

3. A rendezvényeken vagy kulturális tevékenységeken értjük a következőket: színház, tánc, 
koncert, filmvetítés, stand-up comedy, vásár, kiállítás, műhelymunka, kulturális konferencia. 

4. A munkavállalókra vonatkozó intézkedések és egyéni felelősségvállalás 

A munkavállalók/önkéntesek betartják az általános jellegű biztonsági intézkedéseket: 

a) a védőmaszk kötelező viselése (orvosi vagy más), amely a hatékony védelem érdekében a 
szájat és az orrot is kell takarja; 

b) abban az esetben, ha az alkalmazott légúti fertőzés jeleit mutatja (köhögés, tüsszentés, 
orrfolyás, láz, általános rossz közérzet), nem jelenik meg a munkahelyen és a családorvossal 
felveszi a kapcsolatot; 

c) otthoni elkülönítés amennyiben egy fertőzésgyanús vagy igazolt SARS-CoV-2 fertőzöttel 
érintkezésbe lépett és értesíteni kell a megyei közegészségügyi hatóságot vagy Bukarest 
municípium hatóságát; 

d) a kezek gyakori fertőtlenítése (vízzel és szappannal vagy engedélyezett, alkohol alapú 
fertőtlenítőszerrel) és az arc érintésének kerülése nem fertőtlenített kézzel; a kezek 
rendszeres fertőtlenítése és egyszer használatos kesztyűk viselése javasolt; 

e) a társadalmi távolságtartásra vonatkozó intézkedések nem kellene nem biztonságos 
munkafeltételeket teremtsenek a műszaki csapatok vagy a termelésben résztvevők számára 
(pl. a felszerelésekhez tartozó darabok összeszedése, amelyek több személy jelenlétét 
igénylik, stb.) 

5. A munkaadókra és szervezőkre vonatkozó intézkedések: 

a) saját utasítások kidolgozása az egyes alkalmazottak kockázatértékelése alapján, a 
munkatervtől, az elvégzett tevékenység sajátosságaitól, a szervezeti felépítéstől, a 
helyiségek felépítésétől függően; 

b) a munkaorvosok elvégzik a kockázatelemzést és javaslatokat tesznek a védőmaszk 
viselésére vonatkozóan, a végzett tevékenység sajátossága függvényében; 

c) a munkavédelmi felelős elvégzi az alkalmazottak felkészítését a munkahelyi biztonságra és 
védelemre vonatkozóan; 

d) az alkalmazottaknak/önkénteseknek biztosítják a szükséges védőfelszereléseket 
(védőmaszk, kesztyű, arcvédő pajzs, stb.); 
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e) a tevékenység újrakezdése fokozatosan történik, a helyi, megyei/régióban jelen lévő 
járványhelyzet alakulása függvényében; 

f) jól látható helyre írásos tájékoztatókat szükséges elhelyeni a társadalmi távolságtartásra 
és a belépésre vonatkozóan a rendezvény helyszínére; 

g) a testhőmérséklet mérése nem érintős mérőeszközzel, valamint a járványtani megfigyelés 
biztosítása naponta, az esemény szervezésére kijelölt területen a szervező csapatnak, a 
művészi társulatnak és a közönségnek. A tüneteket mutató személyeket nem engedik be, 
azokat akik (köhögnek, tüsszentenek, folyik az orruk, lázasak, általánosan rossz a közérzetük) 
és azokat sem, akiknek a megmért testhőmérséklete nagyobb mint 37,3°C. Abba naz 
esetben, ha a testhőmérséklet nagyobb mint 37,3°C, javasolt ennek újboli megmérése egy 2-
5 perces szünetet követően; azok az alkalmazottak, akiknek testhőmérséklete nagyobb mint 
37,3°C, haza lesznek küldve; 

h) a munkafelület kialakítása úgy, hogy biztosítani lehessen a minimum 1,5 m-es távolságot 
minden két ember között; 

i) az egyéni higiéniai intézkedések népszerűsítése; 

j) fertőtlenítő folyadék tárolására alkalmas tartók elhelyezése az esemény szervezésére 
kijelölt hely bejáratánál; 

k) a személyzet felkészítése a higiéniai előírásokra vonatkozóan; 

l) a több személy által használt felületek gyakori fertőtlenítése engedélyezett 
fertőtlenítőszer használatával; 

m) műszaki felszerelések fertőtlenítése: filmkamerák, lavalierok, mikrofonok, 
rádiótelefonok, fejhallgatók stb. Anyagok és felszerelések vásárlása / bérbeadása esetén 
minden szállítóval protokollt kell készíteni a tisztítás és fertőtlenítés eljárásáról, hogy az ne 
érintse az anyagok és berendezések minőségét és tulajdonságait;  

n) kerülni kell azokat a színpadokat ahol huzamosabb a közeli kapcsolat lehetősége (tübb 
mint 15 perc és kevesebb mint 1,5 m távolság); 

o) mellőzni kell az állófogadásokat. Csomagolt élelmiszert és üdítőitalokat szolgálhatnak fel 
egyéni használatra; 

p) a fogásokat külön adagokban szolgálják, az 1,5 m-es távolság betartásával; 

q) abban a kivételes helyzetben, amikor a szervezői csapat vagy a művészi csapat egyik tagja 
légúti fertőzésre utaló tüneteket mutat a munkaprogram idején, a következők a javaslatok: 
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(i) azonnali elkülönítés a csapat többi részétől és egyéni szállításának biztosítása lakhelyére, 
valamint a családorvos értesítése; 

(ii) az a helyiség, amelyben az adott személy hosszabb időn keresztül tartózkodott bezár és 
24 órán keresztül szellőztetve lesz; 

(iii) a helyiség szellőztetését követően takarításra kerül sor, valamint az adott helyszín alapos 
mosására és fertőtlenítésére; 

(iv) amennyiben az adott személy több időt töltött több helyiségben is, alkalmazzák a (iii) 
pontban jelzett előírásokat mindenik tevékenységi területre; 

r) amennyiben egy fertőzés gyanús személy vagy COVID-19 fertőzött jelen volt egy vagy több 
tevékenységi helyszínen, egy kevesebb mint 7 napos időintervallumon belül, a fentiekben 
leírt eljárást alkalmazzák; 

s) az eseményszervezők irodáiban folytatott tevékenység szabályozására a Munkaügyi 
minisztérium 3.577/831/2020 számú rendeletének előírásait alkalmazzák a SARS-CoV-2 
fertőzés megelőzése érdekében a munkahelyen, a munkavédelmi és egészségvédelmi 
előírások értelmében a vészhelyzet idején; 

t) a külföldi állampolgároknak akik Romániába érkeznek egy társulat tagjaként vagy 
eseményszervezőként, egy sajátos intézkedést alkalmaznak, amely nem tartalmazza a 14 
napos otthoni/karantén elkülönítést. Ezeknek bizonyítaniuk kell az országba való érkezéskor, 
hogy negatív teszteredménnyel rendelkeznek és egy második tesztet Romániában végeznek 
el rejtuk 2-5 napon belül érkezésüket követően vagy azonnal, amint légúti fertőzés tüneteit 
mutatják.  

6. Javaslatok a kulturális események szervezői részére: 

a) a közönség elvárásainak módosítása. Gyakori említése a biztonsági intézkedéseknek: 
közösségi oldalakon, jegyeken, értesítéssel az esemény helyszínén, e-mail-en, stb.; 

b) a belépőjegyeken az óra feltüntetése minden résztvevő részére, annak érdekében, hogy 
elkerüljék a torlódást a kijelölt helyre való belépéskor; 

c) minden szervező köteles kidolgozni a szükséges eljárásokat annak a helyzetnek a 
figyelembevételével, amelyben valamely személy vagy csoport nem járhat be az eseményre 
a járványtani megfigyelést követően. Minden szervező köteles tájékoztatni és kiképzni a 
munkavállalókat / önkénteseket és a biztonsági őröket erről az eljárásról; 

d) a szervezők és a terület ügykezelői megosztják a felelősséget a különböző eseményeket 
illetően és az egészségvédelmi és biztonsági intézkedésekre vonatkozóan egy írásos 
szerződés formájában a két fél között; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamjrgaya/ordinul-nr-3577-831-2020-privind-masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatii-la-locul-de-munca-in-conditii-de-securitate-si-san?d=2020-06-22
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamjrgaya/ordinul-nr-3577-831-2020-privind-masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatii-la-locul-de-munca-in-conditii-de-securitate-si-san?d=2020-06-22
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e) a terület pontos elhatárolása, ahol az esemény történik 

7. A belépésre és nagyközönséggel való érintkezésre vonatkozó intézkedések: 

a) együttműködés az egészségügyi hatóságokkal és a helyhatóságokkal annak érdekében, 
hogy az alkalmazottak és a nagyközönség egészségének biztosítása prioritást képezzen; 

b) fokozatos, szakaszos megnyitása a múzeumoknak és galériáknak, az adott régió/megye 
járványtani helyzetének alakulása függvényében; 

c) a belépéskor járványtani megfigyelést alkalmaznak és nem engedik be azokat a 
személyeket, akik légúti fertőzés jeleit mutatják (köhögés, tüsszentés, orrfolyás); 

d) jól látható helyen tájékoztató felhívásokat helyeznek el a társadalmi távolságtartást 
illetően; 

e) a helyiségbe való belépéskor be kell az 1,5 m-es távolságot, ehhez jelzéseket is 
elhelyeznek; 

f) a közönség/látogatók testhőmérsékletének mérése. Azok a személyek, akik ezt 
visszautasítják nem léphetnek be a helyiségbe; 

g) a látogatók belépése csak a védőmaszk használata mellett lehetséges (orvosi/vagy más) az 
esemény teljes idejére. A hatékony védelem érdekében a masznak az orrot és a szájat is el 
kell takarnia; 

h) a látogatók fertőtlenítik kezeiket alkohol alapú kézfertőtlenítővel, amelyet a bejáratnál 
rendelkezésükre bocsájtanak;  

i) a látogatók egyirányú közlekedésének a kialakítása be- és kilépéskor a fizikai távolságtartás 
megőrzése érdekében; 

j) az esemény időintervallumának korlátozása 4 órára; 

k) a belépést biztosítani kell egy órával az esemény előtt a torlódások elkerülése érdekében. 
Az időt meg kellene jelölni a belépőjegyen minden résztvevő esetében, amennyiben ez 
lehetséges; 

l) elválasztó paravánok elhelyezése a jegypénztárnál, amennyiben indokolt; 

m) bankkártyás fizetési mód szorgalmazása vagy telefonon keresztüli fizetés; 

n) a szórólapok, brosúrák és más információs anyagok újrahasznosításának mellőzése; 
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o) a felületek napi szintű fertőtlenítése, vagy ahányszor csak szükséges, az engedélyezett 
fertőtlenítőszerekkel; 

p) amenniben lehetséges a jegyeket szkennelni kellene és elkerülni ezek leszakítását vagy 
érintését; 

q) a bejáratnál/kilépéskor kialakuló sorok rendezése a jelölések éltal, amelyekkel szabályozni 
tudják az 1,5 m-es távolságot a személyek között; 

8. A felületre/helyre vonatkozó szabályozások: 

a) a felület kialakítása oly módon, hogy legtöbb 500 néző jelenlétét tegye lehetővé székeken 
biztosított helyekkel, minimum 2 m-es távolság betartásával a személyek között; 

b) a résztvevők kötelesek védőmaszkot viselni; 

c) amennyiben a helyszínen mozgatható székek vannak (vagy más ülőalkalmatosságok), 
ezeket a szervezők minimum 2 m-es távolságra helyezik el egymástól; 

d) amennyiben a helyiség rendelekezik lépcsőkkel, a szervező kijelöli ezeken a hozzáférhető 
helyeket, minimum 2 m-es távolságra egymástól; 

e) amennyiben a helyszín nem rendelkezik székekkel vagy lépcsőkkel és szabadtéri (füves, 
földes, salakos, stb.), és a közönség a saját pokrócával, párnájával érkezik, a szervező ki kell 
jelölje a talajon a rendelkezésre álló helyeket, úgy, hogy biztosítsa a távolságtartás 
követelményeit minden személy számára és nagyobb helyek kialakítását a családok és 
csoportok számára legtöbb 3 főig; 

f) az a), b), c) pontok alól kivételt képez, a 2 m-es távolság betartásánál az, amikor 
családtagokról van szó vagy csoportokról legtöbb 3 főig; 

g) az audio közlemények biztosítása az eseményt megelőzően és ennek szüneteiben az adott 
helyszínhez igazítva; 

h) a székek és más ülőalkalmatosságok fertőtlenítése engedélyezett fertőtlenítőszer 
használatával a vetítéseket követően és/vagy ezeket megelőzően; 

i) a mosdók használata esetén be kell tartani a minimum 1,5 m-es kötelező távolságot; 

j) megfelelő számú illemhely biztosítása, amennyiben lehetséges, a torlódások elkerülése 
érdekében. Az öko-illemhelyek esetébenjavasolják, hogy ezek közelében legyen mosdó és 
szappan; 
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k) kimondottan gyermek illemhelyek kialakítása vagy gyerekes családoknak, ahol ez 
kivitelezhető; 

l) megfelelő számú fedeles szemetesedény biztosítása a használt védőmaszkok tárolása 
érdekében; 

m) az illemhelyek fertőtlenítése engedélyezett fertőtlenítőszerrel minedn vetítés/előadás 
előtt és után és/vagy 4 óránként; 

n) a tisztítószerek ls fertőtlenítőszerek folyamatos biztosíása a helyszínen; 

o) takarítószemélyzet biztosítása, akik megfelelően képzettek és elegendő létszámban 
vannak. 

9. Az étel illetve italfogyasztásra vonatkozó intézkedések a helyiségben 

Tiltve van az étel illetve ital fogyasztás a helyszínen a következők kivételével: 

a) a ital külön, fedéllel ellátott pohárban van. Tiltott az egyszer használatos szívószálak 
használata; 

b) az étel külön van csomagolva, lezárva az érvényes szabályozások értlmében. 

10. A művészi előadásra vonatkozó intézkedések, ahol alkalmazható: 

a) a szervező csapat, munkások és művészek belépése illetve kijutása külön 
helyeken/kapukon keresztül történik nem ott ahol a nézők és/vagy más időintervallumban 
történik; 

b) az előadó művészek  kellene hozzák a saját mikrofonjaikat, hangszereiket, fülhallgatóikat 
és más felszereléseket, amelyeket használnak; 

c) ugyanazok a társadalmi távolságtartási szabályozások vonatkoznak a backstage részre is; 

d) biztosítani kell egy bizonyos időintervallumot a backstage rész fertőtlenítésére, amelyet a 
különböző csapatok használnak; 

e) amennyiben a színpad a nézőkkel egyszinten van, az előadók és a közönség között 3 m 
legyen. Amennyiben a színpad fennebb van, mint a nézők, a minimális távolság 4 m kell 
legyen; 

f) a színpadot látható négyzetekkel osztják fel 4 m2-es felületek biztosításával a művészek 
közötti távolságtartás biztosítása érdekében; 
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g) a színpad mérete megfelelően nagy kell legyen ahhoz, hogy a művész a társadalmi 
távolságtartás szabályainak betartásával és biztonságban tudjon előadni; 

h) minden egészségbiztonsági előírást szükséges betartani a próbák idején stb.; 

i) kerülni kell azoknak a művészeknek a huzamosabb idejű jelenlétét, akik veszélyeztetett 
csoportba tartoznak (páldául 65 év felettiek és/vagy krónikus betegek); 

j) a sminkelés és a frizura készítése az általános megelőző intézkedések betartásával 
történik: fizikai távolságtartás, közeli kapcsolat korlátozása, kézfertőtlenítés és a felületek 
fertőtlenítése a sminkelés, frizura készítés előtt és után; 

k) a beöltözésnél biztosított segítségnyújtás korlátozva van, amennyire csak lehet; 

l) az öltözőket naponta fertőtlenítik az engedélyezett fertőtlenítőszerekkel, vagy annyiszor 
ahányszor csak szükséges. 

VI. Fejezet A drive-in típusú rendezvények szervezésére vonatkozó intézkedések a vészhelyzet 
idején, a COVID-19 járvány terjedésének megfékezése érdekében 

1. Az alkalmazottakra vonatkozó intézkedések és az egyéni felelősségvállalás 

Az alkalmazottak betartják az általános érvényű elővigyázatossági intézkedéseket: 

a) a védőmaszk kötelező viselete (orvosi/vagy más), amelynek a hatékony védelem 
érdekében a szájat és az orrot is kell takarnia; 

b) otthoni elkülönítésbe kerülnek amennyiben egy fertőzés gyanús személlyel érintkeznek 
vagy igazolt SARS-CoV-2 vírus fertőzöttel; 

c) nem mehetnek be a  munkahelyre, ha légúti fertőzésre utaló tüneteket mutatnak 
(köhögés, tüsszentés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet); 

d) haladéktalanul értesítik feletteseiket, amennyiben tudomást szereznek arról, hogy egy 
személy, akivel érintkeztek a munkájuk során fertőzött/fertőzés gyanús SARS-CoV-2 vírussal, 
valamint akkor, ha ők maguk is megfertőződnek; 

e) kézmosás, ahányszor csak szükséges, az arc érintésének mellőzése nem fertőtlenített 
kézzel. 

2. A belépésre és a közönséggel való kapcsolattartásra vonatkozó intézkedések: 

a) cegyüttműködés az egészségügyi hatóságokkal és a helyhatóságokkal, annak érdekében, 
hogy az alkalmazottak és a nagyközönség egészségének biztosítása prioritás legyen; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tknrvguzq/masuri-si-reguli-pentru-evenimentele-de-tip-drive-in-pe-perioada-starii-de-alerta-pentru-prevenirea-raspandirii-covid-19-ordin-2941-2020?dp=gmytqmjsg4ydmni
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b) fokozatos, szakaszos megnyitás, a megyei/régióban lévő járványtani helyzet alakulása 
függvényében; 

c) jól látható helyre tájékoztató felhívásokat helyeznek el a társadalmi távolságtartásra és 
belépésre vonatkozó szabályozásokról; 

d) a belépés csak kimondottan gépkocsival történik, azzal a kikötésssel, hogy a benne ülők 
ugyanazon család és/vagy csoport tagjai legyenek, legtöbb 3 főig; 

e) a belépéskor ellenőrzik az autóban ülők testhőmérsékletét, a védőruhába öltözött 
alkalmazott végzi ezt. Csak azokat a személyeket engedik be, akiknek a teshőmérséklete 
nem haladja meg a 37,3°C-t. Azok akik visszautasítják ezt, nem mehetnek be; 

f) a parkolást úgy alakítják, hogy a gépkocsik között 2 m-es távolság legyen balról/jobbról és 
előtte/mögötte; 

g) a drive-in típusú rendezvény idején a nézők nem hagyhatják el a gépkocsijukat, csak 
abban az esetben, ha illemhelyre mennek; 

h) a gépkocsi elhagyása a g) betű értelmében csak akkor lehetséges, ha védőmaszkot 
viselnek (orvosi/vagy más). A hatékony védelem érdekében a masznak a szájat és orrot is 
takarnia kell; 

i) a nézők közötti távolság, akik elhagyják a gépkocsit rendkívüli okok miatt, minimum 2 m 
kell legyen; 

j) az illemhelyek és a bejárati ajtók kilincsei óránként fertőtlenítve lesznek, az engedélyezett, 
alkohol alapú fertőtlenítőszerrel; 

k) a nézők fertőtleníthetik kezeiket, az engedélyezett, alkohol alapú fertőtlenítőszerrel, 
amely a bejáratnál lesz rendelkezésre bocsájtva a drive-in típusú rendezvény helyszínén; 

l) az online jegyvásárlás szorgalmazása; 

m) a jegyek szkennelésének szorgalmazása, hogy elkerüljék ezek érintését, leszakítását; 

n) a szórólapok, brosúrák, más információs anyagok újrahasznosításának tiltása fizikai 
formában; 

o) a közös felületek rendszeres fertőtlenítése. 

3. A munkaadókra vonatkozó intézkedések: 
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a) saját utasítások kidolgozása az egyes alkalmazottak kockázatértékelése alapján, a 
munkatervtől, az elvégzett tevékenység sajátosságaitól, a szervezeti felépítéstől, a 
helyiségek felépítésétől függően; 

b) a munkaorvosok elvégzik a kockázatelemzést és javaslatokat tesznek a védőmaszk 
viselésére vonatkozóan, a végzett tevékenység sajátossága függvényében; 

c) a munkavédelmi felelős elvégzi az alkalmazottak felkészítését a munkahelyi biztonságra és 
védelemre vonatkozóan; 

d) az alkalmazottaknak/önkénteseknek biztosítják a szükséges védőfelszereléseket 
(védőmaszk, kesztyű, arcvédő pajzs, stb.); 

e) a tevékenység újrakezdése fokozatosan történik, a helyi, megyei/régióban jelen lévő 
járványhelyzet alakulása függvényében; 

f) jól látható helyre írásos tájékoztatókat szükséges elhelyeni a társadalmi távolságtartásra 
és a belépésre vonatkozóan a rendezvény helyszínére; 

g) a testhőmérséklet mérése nem érintős mérőeszközzel, valamint a járványtani megfigyelés 
biztosítása naponta, az esemény szervezésére kijelölt területen a szervező csapatnak, a 
művészi társulatnak és a közönségnek. A tüneteket mutató személyeket nem engedik be, 
azokat akik (köhögnek, tüsszentenek, folyik az orruk, lázasak, általánosan rossz a közérzetük) 
és azokat sem, akiknek a megmért testhőmérséklete nagyobb mint 37,3°C. Abba naz 
esetben, ha a testhőmérséklet nagyobb mint 37,3°C, javasolt ennek újboli megmérése egy 2-
5 perces szünetet követően; azok az alkalmazottak, akiknek testhőmérséklete nagyobb mint 
37,3°C, haza lesznek küldve; 

h) a munkafelület kialakítása oly módon, hogy biztosítva legyen a személyek közötti 1,5 m-es 
távolság, jelzések elhelyezése által; 

i) az egyéni higiéniai szabályok népszerűsítése; 

j) fertőtlenítő folyadékkal ellátott tárolók elhelyezése a drive-in típusú rendezvény 
helyszínének bejáratánál; 

k) a személyzet felkészítése a higiéniai szabályok betartásáról; 

l) a használt felületek napi szintű fertőtlenítése, vagy ahányszor csak szükséges az 
engedélyezett fertőtlenítőszerekkel; 

m) a technikai felszerelések fertőtlenítése: kamerák, vetítők, led képernyők, walkie-talkie, 
fülhallgatók, stb. Amennyiben az anyagokat és a felszereléseket megvásárolják/bérlik, egy 
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együttműködési szerződést szükséges kötni a szolgáltatóval arra vonatkozóan, hogy hogyan 
történik ezek tisztítása és fertőtlenítése, annak érdekében, hogy ne essen kár bennük; 

n) mellőzni kell a büfé jellegű étkeztetések szervezését. Csomagolt élelmiszert és üdítő 
italokat osztanak egyéni fogyasztásra; 

o) az ételt külön adagonként szolgálják, az 1,5 m-es távolság betartásával; 

p) abban a sajátos helyzetben, amikor a személyzet egyik tagja légúti fertőzésre utaló 
tüneteket tapasztal a munkaprogram idején, a következők a javaslatok: 

(i) azonnali elkülönítés a csapat többi részétől és egyéni szállításának biztosítása lakhelyére, 
valamint a családorvos értesítése; 

(ii) az a helyiség, amelyben az adott személy hosszabb időn keresztül tartózkodott bezár és 
24 órán keresztül szellőztetve lesz; 

(iii) a helyiség szellőztetését követően takarításra kerül sor, valamint az adott helyszín alapos 
mosására és fertőtlenítésére; 

(iv) amennyiben az adott személy több időt töltött több helyiségben is, alkalmazzák a (iii) 
pontban jelzett előírásokat mindenik tevékenységi területre; 

q) amennyiben egy fertőzés gyanús személy vagy COVID-19 fertőzött jelen volt egy vagy 
több tevékenységi helyszínen, egy kevesebb mint 7 napos időintervallumon belül, a 
fentiekben leírt eljárást alkalmazzák; 

r) a szervezők irodáiban folytatott tevékenység szabályozására a Munkaügyi minisztérium 
3.577/831/2020 számú rendeletének előírásait alkalmazzák a SARS-CoV-2 fertőzés 
megelőzése érdekében a munkahelyen, a munkavédelmi és egészségvédelmi előírások 
értelmében a vészhelyzet idején; 

s) a külföldi állampolgároknak akik Romániába érkeznek a szervezői csapat tagjaként, egy 
sajátos intézkedést alkalmaznak, amely nem tartalmazza a 14 napos otthoni/karantén 
elkülönítést. Ezeknek bizonyítaniuk kell az országba való érkezéskor, hogy negatív 
teszteredménnyel rendelkeznek és egy második tesztet Romániában végeznek el rejtuk 2-5 
napon belül érkezésüket követően vagy azonnal, amint légúti fertőzés tüneteit mutatják. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamjrgaya/ordinul-nr-3577-831-2020-privind-masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatii-la-locul-de-munca-in-conditii-de-securitate-si-san?d=2020-06-22
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamjrgaya/ordinul-nr-3577-831-2020-privind-masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatii-la-locul-de-munca-in-conditii-de-securitate-si-san?d=2020-06-22
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VII. Fejezet – Az időszakos művészeti és design kiállításokra vonatkozó előírások és szabályok 

a COVID-19 terjedésének megelőzéséért a vészhelyzet idején 

Jelen fejzet egy sor előírást és szabályt tartalmaz a minimális betartandó mércére az 
ideiglenes művészeti és desig tárlatokra vonatkozóan. Az ideiglenes művészeti és desig 
tárlatok alatt a következők értendők: festészet, rajz, szobrászat, design, intallációk, new 
media-művészet, interaktív művészet, performansz, videó. A tárlatok megrendezhetők 
megszokott terekben (pl. múzeumok, galériák, művészeti klubok, könyvtárak stb.), de 
alternatív terekben is mint, szabadtéren, régi vagy ipari csarnokok, magán területek, 
ideiglenes termek stb.). 

1. Az alkalmzottakra és személyes(egyéni) felelősségre vonatkozó előírások  

Alkalmazottak/Önkéntesek betartják az egyetemes érvényű elővigyázatossági előírásokat: 

a) kötelező maszkviselés (orvosi/nem orvosi), amely a megfelelő védelemhez el kell takarja 
az orrot és a szájat; 

b) házi önelkülönítésbe vonulnak, ha SARS-CoV-2 vírussal fertőzött vagy fertőés gyanús 
személlyel érintkeztek; 

c) nem kell munkába menjenek, ha légúti fertőzés tüneteit észlelik magukon(produkálják) – 
köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet; 

d) késlekedés nélkül értesítik felettesüket, ha megtudják, hogy egy személy akivel a 
tevékenységük során kapcsolatba kerültek SARS-CoV-2 fertőzött/fertőzés gyanús, valamint, 
ah ők maguk megfertőződtek; 

e) valahányszor szükséges, a kezek megmosása, az arc megérintésének kerülése 
fertőtlenítetlen kézzel. 

2. A munkaadókra vonatkozó előírások: 

a) az alkalmazottak megfigyelés alapján való szűrése nem engedi meg a munkahelyen való 
tartózkodását azon személyeknek, akik légúti fertőzés tüneteit produkálják (köhögés, 
tüsszögés, orrfolyás, láz, általános rossz közérzet); 

b) napi szintű érintésmentes lázmérés a bejáratnál – a 37,3o C fokot meghaladó 
testhőmérsékletű alkalmazottakat haza kell küldeni; 

c) az alkamazottak/önkéntesek maszkot kell viseljenek (orvosi/nem orvosi); 

d) biztosítani kell az alkalmazottak között legkevesebb 2 m fizikai távolságot; 
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e) az ebédszüneteket idősávok szerint kell beosztani, legkevesebb 1,5 méter 
távolságtartással; 

f) a munkába érkezés és távozás idősávok szerinti beosztása, hogy elkerülhető legyen az 
érkezéskor és távozáskor, a bejáratnál kialakuló zsúfoltság; 

3. Irodaszemélyzetre vonatkozó előírások: 

a) az egymásnak arcal-háttal vagy háttal dolgozó alkalmazottak közötti legkevesebb 1,5 
méteres távolság biztosítása; 

b) az egyterű szemtől-szembe munkavégzéshez kialakított irodákban az alakamazottak közé 
elválasztó pannókat kell helyezni, amelyeket naponta kell fertőtleníteni a javasolt 
fertőtlenítő szerekkel; 

c) a munkavégzési felületek fertőtlenítése a munkaidőszak kezdetén majd négyóránként; 

d) az ebédszüneteket idősávok szerint kell beosztani, legkevesebb 1,5 méter 
távolságtartással; 

e) a helyiségek időszakos szellőztetése; 

f) a levegő visszaforgatásával légkondicionált helyiségek esetében heti egy alkalommal 
porlasztásos ködösítést kell végezni, lehetőleg hétvégén, és meg kell ejteni a berendezés 
fertőtlenítését a gyártó utasításai szerint. 

4. Az ügyfelekkel való kapcsolattartásra/érintkezésre vonatkozó előírások:  

a) az egészségügyi hatóságokkal való összehangolódás, oly módon, hogy az alkalmazottak és 
ügyfelek egészségénak megóvása legyen elsődleges; 

b) azon megye, térség járványtani helyzetéhez mért fokozatos, lépésenkénti nyitás, 
amelyben a múzeum, galéria, tárlat található; 

c) a közösségi távolságtartásról szóló írott felszólításokat kell kitenni látható helyre, valamint 
a múzeum, galéria, tárlat bejárataihoz; 

d) a belépésnél a látogatók be kell tartsák a legkevesebb 1,5 méteres biztosági távolságot; 

e) a belépők számának korlátozása, a legkevesebb 2 méter személyközi távolság 
biztosítására, anélkül, hogy túllépnék a helyiség maximális befogadóképességének 50 
százalékát; 
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f) minden látogató belépése időzítve történhet meg, hogy elkerülhető legyen a tumultus és 
sorok kialakulása; Minden belépési időpont megadásánál tekintettel kell lenni a terem 
maximális befogadóképességére. Az időpontot minden jegyen kellene feltünetni, ha ez 
lehetséges. 

g) a látogatók beléptetése fokozatosan és ellenőrizett körülmények között kell történjen, 
egy előre kijelölt útvonalon, az egyidejű látogatást lehetővé tevő módon a különböző 
termekben; 

h) egyirányú útvonalak kialakítása, a távolságtartás betartásának megkönnyítése érdekében;  

i) a látogatók testhőmérsékletének érintésmentes mérése; Azok, akik ezt visszautasítják nem 
léphetnek be. 

j) a látogatók csak úgy léphetnek be, ha a tárlatnézés egész ideje alatt orvosi/nem orvosi 
maszkot viselnek; A hatékony védelemért az maszk el kell takarja az orrot és a szájat is. 

k) a látogatás idejének 2 órára való korlátozása; 

l) A látogatók le kell fertőtlenítsák a kezeiket a bejáratnál található alkoholos alapú 
fertőtlenítőszerrel; 

m) a látogatók kell használják a cipők fertőtlenítésére kihelyezett fertőtlenítő szőnyegeket is; 

n) a bejáratnál megtörténik a látogatók megfigyelés alapján való szűrése, és tilos belépni 
azon személyeknek, akik légúti fertőzés tüneteit produkálják (köhögés, tüsszögés, orrfolyás, 
); 

o) ahol szükséges ott elválasztó pannókat kell elhelyezni a jegypénztárnál; 

p) ösztönözni kell az érintés nélküli bankkártyával vagy telefonon keresztül való fizetési 
módot; 

q) tilos a szórólapok, prospektusok és más fizikai jellegű ismeretterjesztési anyagok újra 
használása; 

r) a felületeket rendszeresen kell fertőtleníteni; 

s) tilos az audió-tárlatvezető készülékek használata; 

t) a helyiségeket rendszeresen szellőztetni kell; 
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u) a levegő visszaforgatásával légkondicionált helyiségek esetében heti egy alkalommal 
porlasztásos ködösítést kell végezni, lehetőleg hétvégén, és meg kell ejteni a berendezés 
fertőtlenítését a gyártó utasításai szerint. 

v) amennyiben a múzeumban, galériában működik kávézó/bisztró, oda a belépés a 
vészhelyzet meghosszabbításáról, és ennek idején érvényes a COVID-19  járvány terjedését 
megelőző  előírásokról szóló  476/2020 számú kormányrendelet 3. mellékletében található 
6. cikkben felsorolt kockázatcsökkentő rendelkezések betartásával szabad; 

x) a látogatócsoportok, idegenvezetővel történő látogatások, nyilvános események/magán 
események szervezése a vészhelyzet meghosszabbításáról, és ennek idején érvényes a 
COVID-19  járvány terjedését megelőző  előírásokról szóló 476/2020 számú 
kormányrendelet előírásainak betartásával szabad  

VIII. Fejezet - Az előadások és koncertek szervezésére/rendezésére vonatkozó előírások és 

szabályok a COVID-19 terjedésének megelőzéséért a vészhelyzet idején 

Jelen fejezet egy sor előírást és szabályt tartalmaz a minimális betartandó mércére az 
előadóművészeti és azzal kapcsolatos próbákra vonatkozóan. 

1.  Az alkalmzottakra és személyes(egyéni) felelősségre vonatkozó előírások  

Alkalmazottak betartják az egyetemes érvényű elővigyázatossági előírásokat: 

a) kötelező maszkviselés (orvosi/nem orvosi), amely a megfelelő védelemhez el kell takarja 
az orrot és a szájat; 

b) nem kell munkába menjenek és kell értesítsék a családorvosukat, ha légúti fertőzés 
tüneteit észlelik magukon(produkálják) – köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz, általános rossz 
közérzet; 

c) házi önelkülönítésbe vonulnak, ha SARS-CoV-2 vírussal fertőzött vagy fertőésgyanús 
személlyel érintkeztek és értesítik az illetékes megyei vagy Bukarest municópiumi 
közegészségügyi igazgatóságot; 

d)  gyakran kell fertőtlenítsék a kezeiket (vízzel és szappannal vagy javasolt, alkoholtartalmú 
fertőtlenítőszerrel) kerülniük kell az arcuk megérintését fertőtlenítetlen kezeikkel; az egyszer 
használatos kesztyű viselése helyett inkább a kéz gyakori fertőtlenítése indokolt. 

2. A munkaadókra vonatkozó előírások: 

a) minden alkalmazottra külön kockázati utasítások kidolgozása, a munkaprogram, a 
specifikus feladatvégzés, müködési szerkezet és a munkavégzés helyének szerkezete szerint; 
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b) a munkaügyi orvosok kockázatfelmérést végeznek és javaslatokat állítanak össze az 
alkalmazottak maszkviselési kötelezettségeit illetően, a végzett tevékenység függvényében; 

c) az SSM felelős elvégzi az alkalmazottak tájékoztatását a munkabiztonság és 
egészségvédelmet illetően; 

d) a tevékenység újraindítása fokozatosan történik a helyi járványtani helyzet függvényében 
ahol a filmforgatási munkálatok zajlanak; 

e) a közösségi távolságtartásról szóló írott felszólításokat kell kitenni látható helyre és a 
bejáratokhoz; 

f) napi jelleggel kötelező az érintésmentes lázmérés, valamint a megfigyelésen alapuló 
szűrés a próbaterembe való belépéskor; Tilos a belépés a légúti fertőzésre utaló tüneteket 
produkáló (köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz, módosult közérzet), valamint a 37,3°C fokot 
meghaladó testhőmérsékletű személyek számára. Ha a testhőmérséklet meghaladja a 
37,3°C fokot, javasolt a mérés megismétlése 2-5 perc eltelte után. 

g)  a munkavégzés helyét úgy kell berendezni, hogy biztosítva legyen az 1,5 méteres fizikai 
távolság betarthatósága munkavégzés során bármely két személy között; 

h) beltérben zajló próbák esetében, korlátozni kell a létszámot, a színpad méretei szerint, 
úgy hogy minden személyre 4 m2 felület jusson; 

i) népszerűsíteni kell a személyes higiéniára vonatkozó előírásokat; 

j) úgy a bejáratnál, mint a személyes fülkékben és a közös helyiségekben fertőtlenítőszer-
adagolókat kell kihelyezni; 

k) a személyzetet ki kell képzeni a higiéniai előírásokról; 

l) engedélyezett biocid anyagokkal kell minél gyakrabban fertőtleníteni minden olyan 
felületet, amelyet több mint egy személy használ; 

m) a technikai eszközök fertőtlenítése: fejre, ruhára rögzíthető mikrofonok, mikrofonok, 
walkie-talkie, fülhallgatók stb. Ha az eszközöket, felszereléseket bérelik, minden 
beszállítóval, forgalmazóval ki kell dolgozni egy eljárásmódot ezek tisztítását, fertőtlenítését 
illetően, hogy a felszerelések állapota, tulajdonságai, minősége ne sérüljön; 

n) korlátozni kell a több személy egyszerre való szereplését igényelő felvonások számát; 

o) vissza kell szorítani a színészek közti közvetlen érintések számát; 
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p) kerülni kell azokat a felvonásokat, amelyekben a színészek 15 percet meghaladóan 
tartózkodnak kevesebb mint 1,5 méterre egymástól; 

q) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis kerülni kell a svédasztalos étkezéseket. 
Előre csomagolt, egyéni fogyasztásra alkalmas élelemcsomagokat, italokat kell kiosztani; 

r) az ételadagokat egyéni csomagokban kell kiosztani, elfogyasztásukkor be kell tartani az 1,5 
méteres távolságot; 

s) a helyiségek időszakos szellőztetése; 

t) a levegő visszaforgatásával légkondicionált helyiségek esetében heti egy alkalommal 
porlasztásos ködösítést kell végezni, lehetőleg hétvégén, és meg kell ejteni a berendezés 
fertőtlenítését a gyártó utasításai szerint. 

3. Különleges elővigyázatossági előírások: 

a) kerülni kell a magas kockázatú csoportokba tartozó színészek hosszas színpadon való 
tartózkodását (pl. 65 évnél idősebb/krónikus betegségben szenvedők); 

b) a sminkelést és hajrendezést az egyetemes elővigyázatossági előírások betartásával kell 
elvégezni: távolságtartás, közvetlen/közeli érintés kerülése, kezek fertőtlenítése előtte és 
utána; 

c) amennyire lehet vissza kell szorítani a jelmezfelvevéskor a segítség nyújtását; 

d) az öltözőket rendszeresen fertőtleníteni kell; 

e) ha lehet saját szállítási eszközt kell igénybe venni. Tömegszállítási eszköz használata 
esetén be kell tartani az ezeket igénybe vevő személyekre vonatkozó előírásokat; 

f) arra a rendkívüli esetre, ha a társulat egy tagján munkaidőben jelentkeznek a légúti 
fertőzésre utaló tünetek a következő javaslatok érvényesek: 

(i) a társulat többi tagjától való azonnali elkülönítés, és a hazaszállítás megszervezése, illetve 
a családorvos értesítése; 

(ii)  azt a helyiséget, ahol az illető személy hosszasan tartózkodott 24 órára lezárandó és ki 
kell szellőztetni; 

(iii) a helyiség kiszellőztetése után ki kell takarítani és alaposan fertőtleníteni az illető 
helyiséget; 
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(iv) ha az illető személy több helyiségben tartózkodott huzamosabb ideig, minden helyiséget 
illetően az (iii) pont előírásai szerint kell eljárni; 

g) abban az esetben, ha egy igazoltan fertőzött vagy fertőzésgyanús személy 7 napnál 
kevesebb ideig tartózkodott több próbahelyiségben az előzőekben leírt eljárást kell 
alkalmazni; 

h) az előadásokat megszervező köz/magán intézmények irodáiban folytatott tevékenységhez  
a Munkaügyi Miniszter, a vészhelyzeti állapot idején történő, az új SARS-CoV-2 vírussal való 
megfertőződés megelőzését, és a munkahelyen való biztonságos munkavégzést célzó 
előírásokról szóló  3.577/831/2020 számú rendeletében foglalt előírásokat kell betartani. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamjrgaya/ordinul-nr-3577-831-2020-privind-masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatii-la-locul-de-munca-in-conditii-de-securitate-si-san?d=2020-06-22
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamjrgaya/ordinul-nr-3577-831-2020-privind-masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2-si-pentru-asigurarea-desfasurarii-activitatii-la-locul-de-munca-in-conditii-de-securitate-si-san?d=2020-06-22

