
 

Az Egészségügyi Minisztérium 

 

 

tekintettel a SARS-COV-2-vel való megbetegedések megelőzését és korlátozását célzó intézkedések 

alkalmazásának módjára 

 

kiadja a következő rendeletet: 

 

 

I. cikk - Meghatározások 

 

Jelen rendelet értelmében a  járványtani és biológiai kockázati helyzetekben a közegészségügyben 

meghozott intézkedésekről szóló 136/18.07.2020 törvény  3. cikkének értelmében használt  

szakkifejezések és fogalmak. 

 

2. cikk – Személyek karanténba helyezése 

(1) A személyek karanténba helyezése a a WHO által 2020.03.11-én kihirdetett COVID-19 

pandémia miatt rendelődik el, és a 136/18.07.2020 törvény 6. cikkének c) bekezdése feltétele szerint 

igazolják, a  SARS- COV-2 vírus fokozott fertőzési kockázata miatt a következő személyeknek: 

a) azok a személyek, akik legkevesebb egy, az RT-PCR  módszerrel elvégzett tesztelés 

nyomán igazoltan SARS-COV-2 fertőzött személlyel kerültek közvetlen érintkezésbe 

b)  azok a személyek, akik fokozott járványtani kockázatot jelentő országból/térségből érkeznek 

Romániába, amelyek listáját az Országos Közegészségügyi Intézet állította össze a 
törvények szerint  

(2) Az (1) bekezdésben előírt személyek karanténba helyezése a lakóhelyükön, egy általuk megjelölt 

helyiségben vagy az illetékes hatóságok által kialakított különleges helyiségekben történik meg.  

(3) Az (1) bekezdésben említett személyek, az illetékes hatóságok által kialakított különleges 

helyiségekben történő karanténba helyezése a következő esetekben rendelődik el: 

a) ha a karanténköteles személy saját felelősségére az nyilatkozza, hogy lakhelyén vagy az általa 

megjelölt helyen nem tudja biztosítani fizikai elkülönülés feltételeit;  

b) ha a karanténköteles személy visszautasítja a karanténba vonulást a lakóhelyén vagy az általa 

megjelölt helyen; 

c) Ha nem tartja ba az otthoni vagy az általa megjelölt helyen a karantén feltételeit, noha a karantén 

kiszabása napján beleegyezett azokba 

(4) A (3) bekezdésben felsorolt helyzetekben a kezelőorvos vagy az ellenőrző szervek javasolják, és 

a közegészségügyi igazgatóság képviselője eldönti a személy, a hatóságok által kijelölt helyiségben, 

ha ezek megállapítják egy ragályos betegség továbbterjesztésének kockázatát, ami közvetlen 

veszélyt jelent a közösségre. A kezelőorvos értesíti legtöbb 2 óra alatt a bukaresti vagy megyei 

közegészségügyi igazgatóságot, amely megerősíti vagy cáfolja a szóban forgó személy intézményes 

karanténba helyezését. 

(5)  A (4) bekezdésben szereplő megerősítési vagy cáfolási intézkedést a bukaresti vagy megyei 

közegészségügyi igazgatóság rendeli el, indokolt, személyre szóló döntés révén. 



(6)  A megerősítési vagy cáfolási döntés típusnyomtatványa a jelen rendelet 1. számú mellékletében 

található meg és a kiállító szerv és a kiállítás dátumára vonatkozó információkat, a karanténba 

helyezett személy személyes adatait, valamint a karantén elrendelésének, a törvény által előírt jogi 

megfellebbezési útját tartalmazza. 

(7) Az (5) bekezdésben említett döntést legtöbb 8 órával azután kell kiállítani, amikor a kezelőorvos 

vagy az ellenőrző szervek értesítést küldtek, és azonnal az érintett személyt tudomására kell hozni 

személyesen vagy elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül. 

(8) A ragályos betegség terjedésének megelőzése érdekében, a közegészségügyi igazgatóság 

döntésének közléséig, amelyben megerősítik vagy cáfolják a hatóságok által kialakított helyen 

történő karanténba helyezést, vagy az elsőfokú bírósági döntésig, az érintett személy nem hagyhatja 

el otthonát, az általa megjelölt helyiséget vagy az intézményes karantént a közegészségügyi 

igazgatóság képviselőjének beleegyezése nélkül. 

 

3. Területi karantén 

(1) A 136/18.07.2020 törvény 12. cikkének megfelelően javasolt a területi karantén  kihirdetése, 

amikor a felmérések alapján megállapítást nyer, hogy a fertőzés közösségben való terjedése nem 

vonható ellenőrzés alá más módszerekkel, és a fertőzött szmeélyek aránya meghaladja az Országos 

Közegészségügyi Intézet által megszabott küszöböt. 

(2) A járványtani kockázat felméréséhez alkalmazott kritáriumok a  SARS- CoV-2 járványtani 

kockázat felmérésénél a területi karantén kihidetéséhez a következők: 

(a) A részletes elemzés elindításának feltételei a területi karantén javaslásának eldöntéséhez: 

1. növekvő esetszám az elmúlt 14 napban; 

2. a riadószintet meghaladó fertőzési ráta (3 eset/1000 lakos); 

3. az esetek többségének a zárt közösségekben való előfordulása (lakóközpontok, egészségügyi 

egységek) 

4. a 65 éves életkort meghaladó lakosság túlnyomó aránya úgy a helységben mint a megye vidéki 

településein 

5. Az igazolt esetekhez képest elégtelen járványügyi vizsgálati személyzet megléte a 

közegészségügyi igazgatóság keretében 

6. elégtelen számú egészségügyi személyzet a kórházakban, amelyek a COVID-19 fertőzött vagy 

gyanús betegeket látják el (gócpontok az egészségügyi személyzet körében), elégtelen számú 

védőfelszerelés; 

7. A kórházi ágyak foglaltsága nagyobb mint 90% a COVID egységekben és az ATI-ban egyaránt a 

térségben 

8. Az érintett térség lakossága nem együttműködő a 14 napos otthoni elkülönülés terén egy 

közvetlen érintkezés következtében vagy a lakóhelyen való igazolt esetek következtében 

(b) Karanténba helyezési döntés meghozatalát segítő kiegészítő feltételek: 

1. A településen, elegendő számú családorvos megléte, akik felügyelhetik a karanténba helyezett 

személyeket és elvégezhetik az illető település lakosságának egészségügyi ellátását. 

2. a legszükségesebb cikkek beszerzését biztosító kereskedelmi egység megléte az adott településen 

3. gyógyszertár megléte a lakosság szokásos/átlagos kezeléshez szükséges gyógyszerek 

biztosításához 

4. ha a településen áthalad egy megyei/országút 

5. ha a településen elegendő számú rendőrségi személyzet van vagy mozgósíthatók humán 

erőforrások az otthoni elkülönőlés betartásáak ellenőrzésére 



6. a nagyobb települések esetében fel kell mérni a kórház állapotát amely ellátná a COVID-19 

gyanús vagy igazoltan fertőzött betegeket, hogy milyen a kihasználtsági szintje, van-e elegendő 

felszerelése, személyzete  

(3) Az Országos Közegészségügyi Intézet elvégzi a helyzet felmérését, a közegészségügyi 

igazgatóság javaslatára és kedvező elbírálás esetén értesíti a megyei sürgősségi helyzetek 

bizottságot (ezután CISU) 

(4) A területi karantént a Sürgős Helyzetek Részleg vezetőjének döntése alapján vezetik be vagy az 

általa a CISU határozata által kinevezett személy döntése alapján 

(5) A területi karantén felfüggesztésének javaslata a közegészségügyi igazgatóság által, a karantén 

kihizdetését követő 14 nap után elvégzett járványtani vizsgálatot alapján születik meg. Az elemzést 

kiértékeli az Országos Közegészségügyi Intézet és kedvező elbírálás esetén továbbítja a CISU-nak.  

(6) A karantén megszüntetésének döntését a  Sürgős Helyzetek Részleg vezetőjének vagy az általa 

kinevezett személy döntése alapján hozzák meg. 

4. cikk – A személyek elkülönítése 

(1 ) Az RT-PCR módszerrel való tesztelés során  SARS-CoV-2 vírussal fertőzöttnek bizonyult 

személyek elkülönítése vagy a fertőzésre utaló jeleket mutató személyeké, a Ragályos 

Fertőzőbetegségeket Megfigyelő és Ellenőrző Országos Központ meghatározása alapján, a 

következőképpen történik: 

a) az Egészségügyi Minisztáium által kijelölt egészségügyi egységekben, amelyek a COVID-19 

fertőzött betegek ellátását biztsítják vagy a pufferzónákban levő más köz- és magánkórházakban, a   

RT-PCR módszerrel való  SARS COV 2 vírussal való fertőzés megerősítéséig 

b) Az egészségügyi egységhez kapcsolódó alternatív helyiség  

c) a lakóhelyen vagy a megjelölt helyen, a tünetmentes betegek számára, a diganósztizálást követő 

14 napig tartó klinikai megfigyelés után 

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyiségekben történő elkülönítés a vizsgált személyek beleegyezsével 

történik, a klinikai vizsgálatok elvégzése érdekében és biológiai felmérés érdekében, az eredmények 

megérkezéséig, de nem tovább mint 48 óra  

(3) Legkésőbb a 48 órás időintervallum lejártáig, a klinikai és paraklinikai vizsgálatok alapján, és ha 

fennáll a SARS-CoV-2 vírus továbbadásának kockázata az orvos javasolja az elkülönítés 

meghosszabbítását az (1) bekezdésben felsorolt helyiségek valamelyikében 

(4) Ha az érintett személy visszautasítja a (2) bekezdésben előírt elkülönítést vagy a (3) 

bekezdésben szereplő elkülönítés meghosszabbítását az orvos a visszautasítás tényének lejegyzését 

követően azonnal értesíti a bukaresti vagy megyei közegészségügyi igazgatóságot, amely legtöbb 2 

órán belül kiadja az orvos által javasolt elkülönítés vagy meghosszabbítás megerősítését vagy 

cáfolását 

(5) Az (5) bekezdésben leírt döntések egyéni jellegűek és azonnal az érintet személy tudomására 

hozandók személyesen vagy elektronikus kommunikációs eszközök útján. 

(6) A megerősítési vagy cáfolási döntés típusnyomtatványa a jelen rendelet 2. számú mellékletében 

található meg és a kiállító szerv és a kiállítás dátumára vonatkozó információkat, a karanténba 

helyezett személy személyes adatait, valamint a karantén elrendelésének, a törvény által előírt jogi 

megfellebbezési útját tartalmazza. 

(7) A SARS-CoV-2 vírus továbbterjedésének megelőzése érdekében, a közegészségügyi igazgatóság 

döntésének közléséig, miszerint megerősíti vagy cáfolja az elkülönítés kötelező mivoltát, illetve az 

elkülönítés meghosszabbítását a hatóságok által kialakított helyiségben vagy adott esetben az első 

fokú bírósági döntés megszületéséig, az érintett személy nem hagyhatja el a tartózkodási helyét az 

orvos vagy a közegészségügyi igazgatóság képviselőjének beleegyezése nélkül. 

 



(8) A karanténkötelezettség az érintett személy a klinikai vizsgálatok révén  gyógyulttá 

nyilvánításának pillanatában vagy az orvos javaslata alapján, - miszerint nem áll fenn a betegség 

továbbadásának veszélye - szűnik meg. 

(9) Ha a RT-PCR  módszerrel végzett teszt alapján SARS-CoV-2 fertőzöttnek minősített személy 

kiskorú az elkülönítés a fenti rendelkezések szerint történik, a hozzátartozójalakóhelyén vagy a 

hozzátartozó által megjelölt helyen. A kiskorú egészségügyi egységben való elkülönítése vagy egy 

ahhoz kapcsolódó helyiségben az érvényben levő jogszabályok szerint történik. A hozzátartózó is 

karanténköteles jelen rendelet értelmében, ha az elkülönítés nem vonatkozik rá. 

(10) Az elkülönítés kötelezettsége akkor szűnik meg, amikor a személyt a klinikai vizsgálatok 

eredményeként gyógyulttá nyilvánítják.  

5. cikk — Átmeneti rendelkezések 

 Azon személyek esetében, akiket 2020. július folyamán kiutaltak a kórházból vagy visszautasították 

a beutalást, az egészségügyi egységek, megyei, Bukarest-Ilfov-i mentőszolgálatok, a megyei és 

bukaresti közegészségügyi igazgatóságok felügyelete alatt, sürgős eljárásban elvégzik az 

azonosításukat a megfigyelőlapok, mentőigénylési iratok, a kiadott  RT-PCR teszteredmények 

alapján és más iratok alapján, amelyek megerősítik a  SARS- COV – 2 vírussal való fertőzöttséget, 

valamint kivizsgálják őket, hogy felmérjék a szükséges meghozandó intézkedéseket a betegség 

közösségbeni terjedésének megakadályozásáért, a következőképpen: 

a) A pozitív  SARS- COV-2 tesztet produkáló, tünetmentes betegeket a (4) bekezdés értelmében 

lesznek elkülönítve. Az elkülönítés a betegek beleegyezésével történik, a kezelőorvos felmérése 

alapján, továbbá ennek hiányában a közegészségügyi igazgatóság döntése alapján amelyet azonnal 

az intézkedés alá eső személy tudomására hoznak a 136/2020 törvény 8. cikkének előírásai szerint. 

b) az  RT-PCR  módszerrel pozitívan tesztelt személyeket a 4. cikk (1) bekezdésében szereplő 

helyeken fogják elkülöníteni 

6. cikk – Jogi fellebezési útvonal 

Az elkülönítési intézkedéseket vagy elkülönítést meghosszabbító megerősítési vagy cáfolási 

döntések, egyéni jellegű közhatósági intézkedések, amelyeket a sértett személyek az illetékes 

törvényszéken,136/2020.07.18 számú törvény értelmében a megóvhatnak.  

7. cikk - Betegszabadság 

(1) Az elkülönítés, karantén idejére, az érintett személyeknek, az érvényben levő törvényi 

rendelkezések értelmében betegszabadság jár. 

(2) A közegészségügyi igazgatóságok szakszervei által kiállított bizonylatok alatt a karanténba 

helyezés vagy az elkülönítés meghosszabbításáról szóló döntés értendő.  

8. cikk - Minden, jelen rendelettel ellentétes rendelkezés hatályon kívül helyeződik. 

9. cikk - Az 1. és 2. számú mellékletek jelen rendelet részei. 

10. cikk -  Jelen rendelet a Hivatalos Közlöny I. részében jelenik meg. 

 


