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MUNKAFOLYAMAT 

az intézmények közötti kommunikációra vonatkozóan a karanténba vagy 

elkülönítésbe helyezett személyekhez kapcsolódó adatok és információk közlését 

illetően 

A karanténba vagy elkülönítésbe helyezett személyekhez kapcsolódó adatok és 

információk közlésének hatékonyabbá tétele érdekében az intézmények között, 

Szem előtt tartva, hogy szükség van azon intézmények tevékenységek koordinálására, 

amelyek a COVID-19 megelőzésében és megfékezésében dolgoznak, 

A hatóságok kompetenciáit figyelembe véve a Belügyminisztérium és az Egészségügyi 

Minisztérium szintjén jóváhagyják jelen munkafolyamatot. 

1-es cikk – (1) A karanténba vagy elkülönítésbe helyezett személyek nyilvántartása, 

függetlenül ezek állampolgárságától, megyei szinten történik, annak a helyszínnek 

alapján, ahol az elhelyezés történik. 

(2) Az 1-es bekezdésben jelzett nyilvántartást a Megyei Intervenciós Vezetési és 

Koordinációs Központ ügykezeli, a karanténra vagy elkülönítésre vonatkozó elrendelt 

adatok alapján, megyeket a megyei Közegészségügyi Igazgatóságok adnak. 

(3) Az 1-es bekezdésbe jelzett nyilvántartás bekerül: 

a.) A COVID felület applikációba, a román állampolgárok esetében 

b.) az elektronikus nyilvántartásba, más kategóriák esetében az a.) pontban jelezett 

személyetől eltérően 

(4) Az 1-es bekezdésben jelzett nyilvántartás bekerül: 



a.) az állami határátkelőhelyeken feldolgozott adatok alapján, a 3-as cikk értelmében 

b.) a közegészségügyi igazgatóságok aktuális tevékenysége folytán feldolgozott 

adatok alapján a 4-es cikk értelmében 

2-es cikk – (1) Az Adatok Adminisztrálásáért és Személyi Nyilvántartásárt Felelős 

Igazgatóság biztosítja a COVID felület applikációjának fejlesztését, működtetését és 

használatát, valamint a hozzáférést azon személyek számára, akiket erre kijelöltek 

területi szinten. 

(2) Az Adatok Adminisztrálásáért és Személyi Nyilvántartásárt Felelős Igazgatóság 

elfogadja a szükséges intézkedéseket, a figyelmeztetések eltörléséhez, a Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság által meghatározott/letöltött időpont alapján. 

(3) Azok a helyhatóságok, amelyeknek hozzáférése van a COVID felület 

applikációjához, kötelesek betartani és gyakorlatba ültetni a biztonsági és védelmi 

intézkedéseket, amelyeket az Adatok Adminisztrálásáért és Személyi Nyilvántartásárt 

Felelős Igazgatóság közöl, ugyanakkor biztosítaniuk kell a műszaki erőforrásokat a 

hozzáférés érdekében. 

3-as cikk – (1) Az állami határátkelőhelyeken, a megyei közegészségügyi 

igazgatóságok képviselői bevezetik, a törvény értelmében megalapozott egyéni 

határozat alapján, a karantén vagy elkülönítési intézkedést. 

(2) Az adatok, az 1-es bekezdésbe foglaltakra vonatkozóan, leközlésre kerülnek a 

Román Hatérrendészet számára, az adott határátkelőhelyen. 

(3) A Határrendészet Általános Felügyelősége, leközli az Adatok Adminisztrálásáért és 

Személyi Nyilvántartásárt Felelős Igazgatóságnak, elektronikus nyilvántartások 

formájában, a karanténra illetve elkülönítésre vonatkozó adatokat, a 2-es bekezdés 

szerint, amelyeket a közegészségügyi igazgatóságok képviselőitől kapnak. 

(4) A megyei struktúrákon keresztül, az Adatok Adminisztrálásáért és Személyi 

Nyilvántartásárt Felelős Igazgatóság, napi rendszerességgel, elektronikus úton 

kommunikálja le a 3-as bekezdésben jelzett adatokat a Megyei Intervenciós Vezetési 

és Koordinációs Központ részére. 

4-es cikk (1) – A megyei közegészségügyi igazgatóságok leközlik a karanténra illetve 

elkülönítésre vonatkozó adatokat a területileg illetékes Megyei Intervenciós Vezetési 

és Koordinációs Központ részére. 



(2) Az 1-es bekezdésben jelzett személyek esetében a megyei közegészségügyi 

igazgatóságok határozzák meg a karantén illetve elkülönítés megkezdésének és 

befejezésének időpontját.  

(3) A kommunikáció a következőkön keresztül történik: 

a.) A COVID felület applikációba, a román állampolgárok esetében 

b.) az elektronikus nyilvántartásba, más kategóriák esetében az a.) pontban jelezett 

személyetől eltérően 

(4) Az 1/es bekezdésben jelzett adatok továbbítása érdekében a Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóságok begyűjtik a személy nevét, a címet, ahol a karantén, 

elkülönítés idején tartózkodik, a telefonszámot, továbbá legkevesebb egyet a 

következő adatok közül: 

a.) személyi szám 

b.) személyi igazolvány száma vagy más dokumentum, utazási okmány száma, 

amellyel átlépte a határt 

c.) születés időpontja 

5. cikk - (1) A megyei koordinációs központ vezetősége naponta elküldi, beépítve, 

elektronikus ágazatokon keresztül azon személyek listáját, akik esetében elrendelték 

az elkülönítést vagy karantént, a következő hatóságoknak:  

a)  megyei rendőrfelügyelőség; 

b)  megyei közegészségügyi igazgatóság 

c) a területi közigazgatás egység polgármestere, ahol az ingatlan található, amelyben 

a karantént vagy elkülönítést eltöltik a személyek 

(2) Az (1) bekezdésben említett lista tartalmazza a kapott adatokat a 3. és 4. 

cikkeknek megfelelően. 

 

6. cikk - (1) A megyei közegészségügyi igazgatóságok kötelesek specifikus 

ellenőrzéseket végezni járványtani szempontból a karanténba vagy elkülönítésbe 

került személyekre vonatkozóan, beleértve azokat is, akik esetében a határátlépőknél 

rendelték el az elkülönítést vagy karantént 



(2) A megyei közegészségügyi igazgatóságok kötelesek jelenteni a területileg illetékes 

Megyei Koordinációs és Beavatkozásirányító Központnak a karanténba vagy 

elkülönítésbe helyezett személyek helyzetében történt változásokat 

7. cikk - (1) A rendőrség együttműködve a csendőrésggel, határőrséggel és helyi 

rendőrséggel ellenőrzéseket végez terepen a karantén és elkülönítéssel járó 

kötelezettségek betartását illetően.  

(2) Amikor megállapítást nyer, hogy a karanténköteles személlyel más személyek is 

laknak együtt, akik nem lettek ugyanazzal az intézkedéssel nylvántartásba véve, azok 

azonosításához folyamodnak, begyűjtve a következő adatokat: a személy neve, a cím 

ahol a karantént vagy elkülönítést hajtja végre, a telefonszámot, valamint legalább 

egyiket a következő adatokból: 

a) személyes  azonosítószám; 

b) a személyazonossági igazolvány száma vagy egy utazási, határátlépésre feljogosító 

okirat száma; 

c) születési dátum. 

(3) A megyei rendőrségi felügyelőségek összesítik és központosítva, napi jelleggel 

elektronikus dokumentumokban közlik az azonosított személyek adatait a (2) 

bekezdésnek megfelelően a területleg illetékes Megyei Koordinációs  és 

Beavatkozásirányító Központnak.  

(4) A  Megyei Koordinációs  és Beavatkozásirányító Központ jóvoltából a (3) bekezdés 

szerint előírt elektronikus dokumentumok a megyei közegészségügyi igazgatóságok 

rendelkezésére bocsátatnak az egészségügyi miniszter a SARS-COV-2-vel való 

megbetegedések megelőzését és korlátozását célzó intézkedésekről szóló 

13ö9/21.07.2020 számú rendeletének gyakorlatba ültetése érdekében. 

(5) A (2) bekezdés értelmében azonosított személyek karanténba vagy elkülönítésbe 

helyezése esetében, a megyei közegészségügyi igazgatóságok megálapítják az 

intézkedés kezdési és befejezési időpontját, ami a CoVID Portálon is megjelenítődik 

vagy az elektronikus dokumentumokban a (4) bekezdés értelmében. 

8. cikk – a 1-7 cikkek előírásai ennek megfelelően Bukarest municíípum szintjén is 

alkalmazandók, ezen területi közigazgatási egység specifikus közintézményi 

szervezettségéek megfelelően 
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