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ROMÁNIA KORMÁNYA 

HATÁROZAT 

 

a vészhelyzet 2020. július 17-étől történő meghosszabbításáról szóló 553/2020-as 

kormányhatározat mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről, valamint a COVID–19-

járvány megelőzését és megfékezését célzó intézkedések meghozataláról 

 

 

 

Románia Kormánya jóváhagyja jelen határozatot. 

 

 1-es cikk – Az 553/2020 számú kormányhatározat 2-es és 3-as melléklete a vészhelyzet 

meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén, 2020. július 17-től kezdődően, valamint 

azoknak az intézkedéseknek a bevezetésére, amelyeket a COVID–19-járvány megelőzése és 

megfékezése érdekében hoznak, s amelyek Románia 627/2020.07.16. számú Hivatalos 

Közlönyének első részében jelentek meg, módosulnak és kiegészülnek a következőképpen: 

 

1. A 2-es számú melléklet 1
1
 cikke után bekerül egy újabb cikk, az 1

2
-es a következő 

tartalommal: 

„1
2
 cikk – (1) Az 55/2020 számú törvény 5-ös cikke 2-es bekezdése d) betűjének alkalmazása, a  

COVID–19-járvány megelőzésére és megfékezésére hozott intézkedésekre vonatkozóan, ennek utólagos 

módosításaival, a védőmaszk viselése, oly módon, hogy takarja az orrot és szájat is, kötelező minden 

személy részére, aki betöltötte az 5 évet, és nyílt közösségi térben tartózkodik, úgymint piacok, 

vásárok, várakozási felületek (autóbusz-állomások, vasúti peronok és mások), tengerparti sétányok, 

olyan helyek, ahol közösségi ünnepségek vagy zarándoklatok zajlanak, a turisztikai látványosságok 

külső része, bizonyos időintervallumokban, amelyeket a sürgősségi esetek megyei bizottságai vagy 

Bukarest municípium határozatai alapján hoznak. A helyszíneket és az időintervallumokat a 

közegészségügyi igazgatóságok javaslata alapján határozzák meg, figyelembe véve egy nagyobb 

személyszám egyidejű jelenlétének eshetőségét egy adott helyszínen és egy adott időintervallumban, 

ahol nehézkes a társadalmi távolságtartás biztosítása az egészségvédelem érdekében, a törvény 

értelmében. 

 

(2) A nyitott felületű közterek ügykezelői/tulajdonosai, az 1-es bekezdés értelmében, jól látható 

helyre kifüggesztik a kötelező maszkviselésre vonatkozó felhívást az adott helyen, a sürgősségi esetek 

megyei biztottsága / Bukarest municípium bizottsága kérésére.” 

 

2. A 2-es melléklet 2-es cikke módosul és a következő tartalma lesz: 

„2-es cikk – Az 1 – 1
2
  cikkekbe foglalt intézkedések alkalmazásának betartását az Egészségügyi 

Minisztérium és a Belügyminisztérium követi.” 

 

3. A 3-as melléklet 5-ös cikkének 3-as pontja után három új pontot vezetnek be, a 4–6. 

pontokat, a következő tartalommal: 



2 / 2 

 

„4. Azok a gazdasági szereplők, amelyek a 3-as pontban jelzett helyszíneken végzik 

tevékenységüket, mint a teraszok, klubok, bárok és hasonlók, kötelesek betartani az ügyfélfogadási 

programot és a bevezetett korlátozásokat a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága határozata alapján, 

a tudományos-műszaki támogatói csoport javaslatára, a fertőző betegségek ügykezelésére vonatkozóan 

Románia területén vagy a megyei bizottság / Bukarest municípium sürgősségi esetek bizottságának 

javaslatára.  

5. A 4-es pontban előírt intézkedéseket azokban a területi-adminisztratív egységekben hozzák, ahol 

tapasztalják a vírus intenzív közösségi terjedését és/vagy a SARS-COV-2 vírussal fertőzött személyek 

számának növekedését. 

6. Azok a gazdasági szereplők, akik a 3-as pontban foglaltak alapján végzik tevékenységüket, 

kötelesek intézkedéseket hozni a kliensek számának korlátozása érdekében, a székek számát illetően és 

minden olyan tevékenység esetén, amely feltételezi a személyek közötti érintkezést.” 

 

4. A 3-as mellékletnél, a 8-as cikk 4-es pontját követően bekerül egy újabb pont, a 4
1 

pont, a 

következő tartalommal: 

„4
1
. Azok a gazdasági szereplők, akik szerencsejátékokat üzemeltetnek, be kell hogy tartsák az 

ügyfélfogadási programot és a bevezetett korlátozásokat a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 

határozata alapján, a tudományos-műszaki támogatói csoport javaslatára, a fertőző betegségek 

ügykezelésére vonatkozóan Románia területén vagy a megyei bizottság / Bukarest municípium 

sürgősségi esetek bizottságának javaslatára. Az intézkedéseket azokban a területi-adminisztratív 

egységekben hozzák, ahol tapasztalják a vírus intenzív közösségi terjedését és/vagy a SARS-COV-2 

vírussal fertőzött személyek számának növekedését.” 

 

5. A 3-as melléklet 10-es cikkének 15-ös bekezdése módosul a következő tartalommal: 

„(15) A 8-as cikk 4-es pontjánál előírt intézkedéseket a Gazdasági, Energetikai és Vállalkozási 

Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium által alkalmazzák. A 8-as cikk 4-es és 4
1
 pontjánál 

jelzett intézkedések alkalmazásának a betartását a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium és a 

Belügyminisztérium követi.” 

 

2-es cikk – Az 1-es cikkben jelzett intézkedések Románia Hivatalos Közlönyének első részében 

való kiközlésétől számítva lépnek érvénybe. 

 

LUDOVIC ORBAN 

MINISZTERELNÖK 


