
ROMÁNIA  

ROMÁNIA KORMÁNYA   

ORSZÁGOS VÉSZHELYZETI BIZOTTSÁG 

 

A 37/ 2020. 07. 28. számú, a SARS-CoV-2 fertőzések terjedésének korlátozására irányuló 

intézkedések megállapításáról szóló határozat,  olyan területeken / tevékenységekben, ahol 

fokozott a fertőzés kockázata 

 

az Országos Vészhelyzeti Bizottság elfogadja a következő HATÁROZATOT: 

 
1. cikk  

(1)  Javasolják a védőmaszk kötelező viselésének bevezetését, bizonyos időintervallumokban, 

minden személy számára, aki, a megyei vagy a Bukarest municípiumi vészhelyzeti bizottság által 

megállapított és a megyei közegészségügyi igazgatóságok által jóváhagyotti  kültéri nyilvános 

helyeken tartózkodik.  

(2) A helyek és az időrések meghatározásánál figyelemebe veszik annak valószínűségét, hogy az 

egyéni vagy csoportos tevékenységek során növekedhet a jelenlévő személyek száma 

ugyanazon a helyeken és időintervallumokban.  

 (3) Az (1) bekezdésben előírt intézkedés alól a következő kategóriák mentesülnek:  

a) a nehéz fizikai munkát végző személyek, vagy akik megterhelő munkakörülmények között 

dolgoznak: magas hőmérséklet vagy magas páratartalom; 

b) az 5 év alatti gyermekek.   

 2. cikk 

 (1)  23–6 óra között javasolják az élelmiszerek, az alkoholos és az alkoholmentes italok  

fogyasztásának és értékesítésének betiltását az erre a célra kijelölt helyiségekben, ott ahol az 

élelmiszerek és / vagy alkoholos és alkoholmentes italok készítése, forgalmazása és fogyasztása 

az épületen kívül történik.   

(2) Az  (1) bekezdésben meghatározott időintervallumon kívüli időszakban , azok a gazdasági 

egységek, amelyek ilyen jellegű tevékenységet folytatnak, kötelesek a kliensek  számának 



korlátozására – az ülőhelyek száma –   vonatkozó intézkedések foganatosítására, valamint 

minden olyan tevékenységre, amely magában foglalja a személyek közötti közeli kontaktust,  

ideértve a táncot is. 

 3. cikk  23–6 óra között javasolják a  szerencsejátékokat üzemeltető gazdasági egységek 

tevékenységének betiltását.    

 4. cikk Javasolják a hatályban lévő fizikai távolságtartási szabályok alóli kivétel módosítását a 

strandokon,  abban az értelemben, hogy a személyek/ napozóágyak közötti 2 méternél kisebb 

távolság csak a házastársak és a gyermekeket kísérő felnőttek (szülők, nagyszülők) számára 

megengedett.    

5.cikk  A végrehajtás érdekében jelen határozatot az Országos Vészhelyzeti 

Menedzsmentrendszert alkotó egységek vezetőivel közlik.  

 

AZ ORSZÁGOS VÉSZHELYZETI BIZOTTSÁG ELNÖKE   

LUDOVIC ORBAN   

miniszterelnök 


