
 

 36/ 21.07.2020 számú határozat a COVID-19 pandémia megállapításáról és a 
lakosság védelméért szükséges intézkedések megállapításáról 
 
 
 

A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága a jelen határozatot hozza:  
 
 

1. cikk -  Igazolást nyer a COVID-19 pandémia, amelyet a WHO hirdetett ki 2020. 
március 11-én  
2. cikk - (1) Jelen határozat keltezésétől kezdve karantén hirdetődik ki minden 
személy számára, akik a 2. bekezdésben megadott kritériumrendszer alapján 
besorolt, magas járványtani kockázatot jelentő országokból/térségekből  érkeznek 
Romániába 

 

(2)  A kritériumrendszer, amely alapján a magas járványtani kockázatot jelentő 
országok/térségek besorolása megtörténik az összesített előfordulási arányon 
alapul az elmúlt 14 napra jelentett új eseteket 100 000 lakosra viszonyítva, amely 
nagyobb kell legyen mint a Romániai esetek száma ugyanabban az időszakban. 
(3) Az (1) bekezdésben előírt kritérium alapján az Országos Közegészségügyi Intézet 
összeállítja azon országok/térségek listáját, amelyek esetében az onnan érkezők 
karanténkötelesség alá esnek 
(4) A (3) bekezdésben található listát az Országos Közegészségügyi Intézet  minden 
hétfőn frissíti és az  www.insp.gov.ro honlapon kerül kiközlésre 
3. cikk -  kivételt képeznek a 2. cikk előírásai alól a következő csoportok, akik nem 
mutatnak COVID-19-hez kapcsolódó tüneteket, a COVID-19 ellen védelmet nyújtó 
személyi védőfelszerelések viselésére vonatkozó szabályok betartásának feltételével 
a) azok a személyek, akik a (2) és (3) bekezdések előírásai hatálya alá eső 
országokból/térségből érkeznek Romániába, de Romániába való belépés előtt 
legkevesebb 14 napos összefüggő időszakot töltöttek egy a listán nem szereplő 
országban/térségben;  

b)  A 2,4 tonná maximális súlyt meghaladó teherautók vezetői 

c)  A 9 férőhelyet, a vezetőülést beleértve meghaladó személyszállító járművek 
vezetői  

d)   a b) és c) betűknél felsorolt autóvezetők, akik szakmai (munkavégzés) céllal 
utaznak a lakóhelyül szolgáló országból egy másik EU-tag országba vagy onnan haza, 
függetlenül attól, hogy az utazás saját járművel vagy magánúton történik.  

e)  az Európai Parlament tagjai, vagy a hozzájuk tartozó személyzet, a nemzetközi 
intézmények személyzete, védelmi személyzet, közrendi és nemzetbiztonsági 
személyzet, valamint Románia képviselői nemzetközi szerveknél, szervezeteknél, 
amelyben Románia tagként szerepel  

http://www.insp.gov.ro/


f) a repülőgép pilóták és repülőgépek személyzete 

g) mozdonyvezetők és vasúti személyzet 

h)  a román folyami és tengeri hajózási személyzet, akiket minden szállítási eszközzel 
hazatelepítenek, ha az illetékes hatóságoknak felmutatja a „nemzetközi szállítási 
szektorban dolgozók igazolványát” amely típusnyomtatványa az Európai Unió 
Hivatalos Újsága C sorozatának 961/24.03.2020 számában jelent meg 

 

i) a román folyami és tengeri hajózási személyzet, akik a román kikötőkben 
horgonyzó hajók személyzetét váltják le, függetlenül attól, hogy milyen zászló alatt 
hajóznak, ha az országba való belépéskor, valamint a hajra való 
felszálláskor/kiszálláskor felmutatják a „nemzetközi szállítási szektorban dolgozók 
igazolványát” amely típusnyomtatványa az Európai Unió Hivatalos Újsága C 
sorozatának 961/24.03.2020 számában jelent meg 

j) a belső vizeken szolgálatot teljesítő hajózási személyzet, amely román zászló alatt 
hajózik be egy kikötőbe, azzal a feltétellel, hogy a munkáltatók biztosítják a 
„nemzetközi szállítási szektorban dolgozók igazolványát” és a COVID-19 ellen 
védelmet nyújtó védőfelszerelést a hajótól a bejelentett szálláshelyig történő úton, 
ahol a két hajóút között elérhető lesz 

k) azok a határon át ingázó munkások, akik Magyarország, Bulgária, Szerbia, Ukrajna 
és Moldovai Köztársaság területéről lépnek Romániába, valamint azok a román 
állampolgárok, akik a fent említett országok gazdasági szereplőinek alkalmazottai, 
akik a határátlépéskor szerződéssel bizonyítják a szóban forgó gazdasági szereplőkkel 
való munkaviszonyukat 

l) azon romániai gazdasági szereplők alkalmazottai, akik az érvényes 
munkaszerződésük szerint Románián kívül végeznek munkát, hazatértükkor, ha 
szerződéssel bizonyítják jogviszonyukat a külföldi alkalmazóval 

m) a külföldi cégek képviselői, amelyeknek leányvállalatai/képviseletei/fiókjai vagy 
kirendeltségei vannak Romániában, ha azok a határ átlépésekor bizonyítják 
jogviszonyukat a Románia területén található gazdasági egységgel 

n) azok a személyek, akik azért jönnek Romániába, hogy használjanak, felszereljenek, 
működésbe helyezzenek, javítsanak az orvosi, tudományos, gazdasági, védelmi, 
közrendi szállítási szektorokban használt készülékeket, felszereléseke, valamint azok a 
személyek akik a fentebb felsorolt szakterületeken tevékenykednek, ha bizonyítani 
tudják szerződéses jogviszonyukat/együttműködésüket a Románia területén levő 
haszonélvezővel, illetve a nemzetközi szervezetek felügyelői 

o) a diplomáciai küldetések tagjai, konzuli hivatalok és más Bukarestben elismert 
diplomáciai képviseletek tagjai, diplomata útlevelek birtokosai, a diplomáciai 
személyzethez tartozó személyek, Románia Diplomata és Konzulátusi Testületének 
tagjai, akiknek diplomáciai vagy szolgálati útlevelei vannak, és ezek családtagjai 

p) az országvédelmi rendszer, közrend és nemzetbiztonsági rendszer alkalmazottai, 



külföldi szolgálatból térnek haza  

q) tanulók/egyetemi hallgatók, román vagy külföldön élő állampolgárok, akik felvételi 
vagy tanulmányi záróvizsgát kell tegyenek, akik tanulmányaikat kezdik az országuk 
oktatási egységeiben vagy egyéb tanulmánykezdési/befejezési tevékenységek miatt 
utaznak 
r) Nemzetközi sportküldöttségek tagjai, akik a törvényeknek megfelelően szervezett 
sporteseményeken vesznek részt 
4.cikk -  Karanténba kerülnek azok a személyek, akik fertőzött személyekkel kerültek 
közvetlen érintkezésbe, amely karantén személyre szólóan rendeltetik el minden 
személynek az illetékes területi Közegészségügyi Igazgatóság döntése réven 
5. cikk – (1) Különleges esetekre, amelyek születéssel, házassággal, elhalálozással 
kapcsolatos családi eseményeken való részvételre vonatkoznak, halaszthatatlan 
orvosi beavatkozás/kezelés (onkológiai betegség, krónikus veseelégtelenség – 
veseszűrés) személyazonossági iratok cseréje, ország elhagyása stb. esetén 
felülbírálható a karantén ideiglenes felfüggesztése a 2. és 4. cikkek értelmében az 
igazoló okiratok alapján 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyeztek kielemzése a megyei koordinációs és 
beavatkozási központok szintjén történik, és az indokoltnak megítélt esetekben 
megtörténhet a karantén ideiglenes felfüggesztése személyre szólóan, amit a 
Közegészségügyi Igazgatóság határoz el. 
(3) A felfüggesztési határozatban kötelező módon meg kell szabni a felfüggesztés 
időtartamát, és az új  SARS-CoV-2 koronavírus terjedését megelőzni hivatott 
szabályokat 
6. cikk - Javasolt a készenléti állapot meghosszabbításáról szóló  553/2020 
kormányhatározat kiegészítése a 2020. 07. 17. dátumtól kezdődő 
meghosszabbítással, valamint azon intézkedések meghatározása a hosszabbítás 
idejére, amelyeknek célja a  COVID-19 pandémia megelőzése és hatásainak 
csökkentése, a személyek elkülönítésére, karanténba helyezésére vagy területi 
karantén elrendelésére vonatkozóan. 
7. cikk - Jelen határozatot az Sürgősségi Helyzetek Országos Menedzselési Rendszer 
minden részének ki kell közölni, rendeletekkel és közigazgatási iratokkal való 
gyakorlatba ültetés céljából ezek vezetői révén 
 
A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke  
 

LUDOVIC ORBAN  
miniszterelnök 


