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A vészhelyzet meghosszabbításáról és az annak során a COVID–19-járvány hatásainak 
terjedésének korlátozása céljából gyakorlatba ültetendő intézkedésekről szóló 40/13.08.2020 
számú határozat 
  
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen határozatot:  
 
1. cikk – Az ország teljes területén meghosszabbodik a vészhelyzet további 30 nappal 2020. 
augusztus 16-tól kezdődően. 
2. cikk – A SARS-CoV-2 vírus által okozott fertőzéseket megelőző és terjedésüket korlátozó 
intézkedések, amelyeket 2020. augusztus 16-tól kezdve szükséges elfogadni a jelenlegi járványtani 
helyzetben, a mellékletben találhatók, amely jelen határozat része. 
3. cikk – a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 38/2020.08.01-es számú határozatának 1. cikke a 
következőképpen módosul és egészül ki: 
„(1) Az Argeș, Brassó, Konstanca, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galac megyében és Bukarest 
municípiumban levő, különlegesen kialakított, nyilvános szabadtéri helyiségekben, amelyekben 
élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok előállítása, értékesítése, valamint elfogyasztása 
történik (teraszok, klubok, bárok és hasonlók), az ezekben az egységekben tevékenységet folytató 
gazdasági szereplők ügyfélszolgálata reggel 6:00-kor kezdődhet, és nem tarthat tovább 24:00-nál, 
az utolsó rendelés felvétele legkésőbb 23:00-kor történhet. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő időintervallumban azok a gazdasági szereplők, amelyek az említett 
tevékenységeket folytatják, kötelesek korlátozni a vendégek számát az ülőhelyek szerint, valamint 
csökkenteniük kell minden, a vendégek közötti közvetlen érintkezést eredményező tevékenység 
számát, beleértve a táncolást is. 
4. cikk – A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 36/27.07.2020-as számú határozata 3. cikkének r) 
betűje a következőképpen módosul és egészül ki: 
„r) a nemzetközi sportküldöttségek tagjai, akik Romániában, a törvények előírásai szerint rendezett 
sporteseményeken vesznek részt, az eseményeket szervező nemzetközi sportfórumok hivatalosságai, 
valamint a kijelölt bírók”. 
5. cikk – A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 36/27.07.2020-as számú határozatának 3. 
cikkének r) betűje után bekerül egy új betű, a következőképpen: 
„r^1) A más államokban tevékenykedő román sportolók, akiket behívnak a válogatottakba, hogy 
Romániát képviseljék a törvény értelmében rendezett sporteseményeken, a román 
sportküldöttségek  tagjai, akik nemzetközi sporteseményekről térnek vissza az országba, valamint a 
hivatalosságok és bírók, akiket nemzetközi megmérettetésekre rendeltek ki”. 
6. cikk – Jelen határozat az Országos Vészhelyzeti Menedzsmentrendszer minden tagjának 
tudomására hozandó, hogy azok vezetői rendeletek és hatósági intézkedések révén ültessék 
gyakorlatba az előírásait.  
 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának elnöke,  
LUDOVIC ORBAN  
miniszterelnök 
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Melléklet 
 
A vészhelyzet idején javasolt, a fertőzések megelőzését és visszaszorítását célzó intézkedések 
 
1. Az orvosi sürgősségi készletek, valamint egyes, a karantén elrendelésével kapcsolatos lépésekről 
szóló 11/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet, amelyet utólag a 20/2020-as számú 
törvénnyel módosítottak, 7^1 cikke előírásainak gyakorlatba ültetésében és a kockázati típusok 
menedzseléséről szóló 557/2016-os számú kormányhatározat alapján az államtitkár, a 
Belügyminisztérium Sürgősségi Helyzetek Részlegének vezetője, az Egészségügyi Minisztériummal 
együttműködve elrendeli, a beavatkozás parancsnoki minőségében, a szükséges intézkedéseket, a 
fertőzések megelőzését és visszaszorítását célzó lépéseket, az országos beavatkozás részeként. 

2. Folytatódik a mentőszolgálatok és az önkéntes sürgősségi szolgálatok műveleti összehangolása a 
megyei sürgősségi helyzetek felügyelősége által, valamint a helyi rendőrségek felügyelete és a 
megyei rendőrfelügyelőségek által. 

3. Továbbra is kötelező az idősgondozó otthonok, gyermekelhelyező otthonok és a fogyatékkal élők 
és más kiszolgáltatott csoportokat gondozó otthonok működése folytonosságának biztosítása és a 
személyzet programjának a megyei vagy fővárosi közegészségügyi igazgatóságok általi jóváhagyása. 

4. A lakóotthon típusú szociális szolgáltatók továbbra is kötelesek a működésüket és programjukat 
úgy megszervezni, hogy a helyi járványügyi helyzetre érvényes előírásoknak megfeleljen, betartva a 
munkajogi szabályokat is. Ezen szolgáltatások terén a tevékenységet az illetékes hatóságok által 
megszabott SARS-CoV-2-fertőzés terjedésének megelőzését segítő előírások betartásával kell 
megszervezni. 

5. Minden ideiglenes sürgősségi helyzeteket menedzselő központ állandó működési üzemmódban 
marad, beleértve az Országos Beavatkozás-összehangolási és -vezetési Központot, valamint a 
megyei és bukaresti beavatkozási központokat. 

6. Továbbra is szükségesnek ítéltetik meg a maszkok viselése a zárt terekben, kereskedelmi 
egységekben, tömegközlekedési eszközökön, a munkahelyeken, az Egészségügyi Minisztérium és a 
Belügyminisztérium közösen kiadott rendelete szerint. 

7. a) Legyen kötelező a maszkviselés bizonyos időintervallumokban mindenki számára, aki kültéri 
közterületeken tartózkodik, amit a megyei vagy bukaresti sürgősségi helyzetek bizottságai 
rendelettel fogadnak el, a közegészségügyi igazgatóságok jóváhagyásával. 

b) Az illető tereket és időintervallumokat a valószínűsített létszámnövekedés figyelembevételével 
határozzák meg, egyidejűleg az illető köztereken és időpontokban, az egyéni vagy csoportosan 
végzett tevékenységek hatásaként. 
c) Az a) betűnél előírt szabályok alól kivételt képeznek a következő személyek: 

1 . megerőltető fizikai tevékenységet végző vagy azt igénybe vevő körülmények között dolgozó 
személyek, például a magas hőmérsékletű vagy páratartalmú körülmények között dolgozók; 

2. az ötévesnél kisebb gyermekek. 

8. Továbbra is szükséges a csődületek, tüntetések, koncertek és más kültéri tömeges 
rendezvényekre vonatkozó tiltások fenntartása, beleértve a kulturális, tudományos, művészeti, 
sport- és szórakoztató rendezvények beltéri szervezése, kivéve a 17–26. pontokban említett 
rendezvényeket. 
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9. A sportlétesítményekben zajló erőnléti felkészülés, mint az edzőtáborok, edzések, versenyek, 
amelyeket Romániában szerveznek, csak a belügyminiszter és az egészségügyi miniszter közös 
rendeletében megszabott feltételek szerint rendezhetők meg. 

10. A szabadtéren vagy födött, illetve szabadtéri medencékben szervezett sportesemények 
Romániában csak közönség nélkül rendezhetők meg, kizárólag az ifjúsági és sportminiszter és az 
egészségügyi miniszter közös rendelete értelmében. 

11. A 9. pont szerint megengedett az igazolt és teljesítménysportolók fizikai felkészülése a 
szabadtéri vagy födött medencékben, valamint a beltéri erőnléti felkészülés csak a résztvevők által a 
távolságtartási előírások betartásával szabad, oly módon, hogy biztosítva legyen a személyenkénti 
7m2 felület. 

12. A 9., 10. és 11. pont előírásai nem érvényesek a küzdő- és kontaktsportokra.  

13. A múzeumok, könyvtárak, könyvesboltok, filmstúdiók, valamint a kültéri kulturális események 
csak a kulturális és az egészségügyi miniszter közös rendeleteinek értelmében történhet meg. 

14. A 13. pont feltételei szerint a drive-in típusú előadások szervezése és lebonyolítása csak akkor 
engedélyezett, ha az egy autóban tartózkodó személyek egyazon család tagjai, továbbá a szabadtéri 
előadások, koncertek, fesztiválok vagy más jellegű események legtöbb 500 néző részvételével 
megengedettek, akik legkevesebb két méterre elhelyezett ülőhelyeken ülnek, és maszkot viselnek. 

15. Az egyházi tevékenységek, beleértve a miséket, közös imákat, az egészségvédelmi előírások 
betartásával történhetnek meg, amelyeket az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendeletei 
írnak elő. 

16. Továbbra is megengedett a szabadtéri sport- és kikapcsolódási tevékenységek lebonyolítása, 
amelyeken legtöbb 10 nem együtt lakó személy vesz részt, valamint a kerékpározás, barangolás, 
szaladás, evezősportok, hegymászás, vadászat és horgászás meg más hasonló események, 
amelyekről az egészségügyi, ifjúsági, környezetvédelmi és a víz- és erdőgazdálkodási, mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési miniszter közösen rendelkezett. 
17. Javasolt a 20 főt meghaladó résztvevők jelenlétében rendezett beltéri rendezvények tiltása.  

18. Legyen tilos a szabadtéri magánjellegű eseményeken való részvétel, kivéve azokat, ahol legtöbb 
50 személy vesz részt a távolságtartási előírások betartásával.  

19.  Legyen megengedett az ország védelmi intézményei, rendfenntartó szervei által szervezett 
szabadtéri különleges tevékenységek szervezése, ha legtöbb 200 személy vesz részt egy járványtani 
szakorvos felügyeletével. 

20. Legyen megengedett a diplomáciai különleges események szervezése, a diplomáciai 
kirendeltségek székhelyén, konzuli hivatalokban, ha szabadtéren szervezik és minden résztvevőre 4 
m2 felület jut és betartják az egészségvédelmi előírásokat 

21. Helységeken belül javasolt a hat főt meghaladó csoportokban való közlekedés megtiltása, akik 
nem tartoznak ugyanazon családhoz, valamint ilyen csoportok kialakulása is tilos. 

22. Továbbra is fenntartásra javasolt a Románia területére való belépés tiltása az idegen 
állampolgároknak, hontalanoknak (a 194/2002-es sürgősségi kormányhatározat értelmében), a 
következő kivételekkel: 
a) román állampolgárok családtagjai; 

b) a Romániában lakó EU-s, svájci vagy az Európai Kereskedelmi Térséghez tartozó állampolgárok 
családtagjai; 
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c) az EU jogrendszerének megfelelő hosszú időtartamú vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy 
ezzel megegyező, más államok hatóságai által kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkező 
személyek; 

d) munkaügyben utazó személyek, amit vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy más egyenértékű 
irattal bizonyít, orvosi alkalmazottak, egészségügyi kutatók, idősgondozásban dolgozó személyek, 
valamint szállítók és más javak szállításában illetékes személyek; 

e) diplomáciai személyzet, konzulátusi személyzet, nemzetközi szervezetek képviselői, ezek 
családtagjai, akik állandó kiküldetésükre elkísérik, katonai személyzet, katonai kisegítő személyzet, 
humanitárius segítségnyújtó személyzet; 

f) átutazók, beleértve a konzuli védelem alatt álló hazatelepítetteket; 

g) halaszthatatlan okokból utazók; 

h) nemzetközi védelem alatt álló személyek vagy más humanitárius okból utazók; 

i) oktatási célból utazó idegenek vagy hontalanok; 
j) idegenek, hontalanok, magasan képzett munkások, ha alkalmazásuk gazdasági szempontból 
fontos, és a tevékenység nem halasztható vagy lebonyolítható külföldön; 

k) idegenek, hontalanok, határon át ingázó munkások, mezőgazdasági idénymunkások, hajózási 
személyzet; 

l) nemzetközi sportküldöttségek, akik Romániában, a törvény előírásai szerint szervezett 
versenyeken vesznek részt. 
23. Ellenkező, országos szintű rendelkezések hiányában a 22. pontban megszabott rendelkezés nem 
érvényes az idegen állampolgárokra és a harmadik országokból származó hontalanokra, ahonnan 
európai szinten felfüggesztették az EU irányában történő nem fontos utazásokat. 

24. Az épületekre, helységekre, térségekre vonatkozó karantén kihirdetése továbbra is a 
beavatkozás parancsnokának rendelete szerint történjen, a megyei sürgősségi helyzeti bizottságok 
javaslatára, a közegészségügyi igazgatóságok által elvégzett és az Országos Közegészségügyi Intézet 
által elismert elemzések alapján. 

25. A karantén/elkülönítés kötelessége alól kivételt nem képező országokból Romániába tartó, 
illetve ezek felé tartó kereskedelmi járatok felfüggesztése, amelyeket az Országos Közegészségügyi 
Intézet szabott meg és a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága hagyott jóvá, az 55/2020-as törvény 
37. cikkének megfelelően, utólag az Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága határozatával módosítva. 

26. Felfüggesztenek minden kereskedelmi járatot minden olyan államból/felé, amely a 
Romániából/Románia felé tartó járatok felfüggesztéséről döntött, addig, amíg az illető állam a 
döntését nem vonja vissza. 

27. A 25. és 26. pont előírásai alól kivételt képeznek a következő járattípusok:  

a) állami felségjelű járatok; 

b) áru- és postaszállító járatok; 

c) humanitárius és orvosi sürgősségi beavatkozást biztosító járatok; 

d) kereső/mentő vagy sürgősségi beavatkozási járatok, amelyeket valamely romániai hatóság 
igényelt; 

e) technikai beavatkozási csapatokat szállító járatok, a Romániában működő gazdasági egységek 
kérésére; 
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f) nem kereskedelmi jellegű technikai landolások; 

g) nem kereskedelmi terhet szállító járatok átirányítása, állomásoztatása; 

h) technikai, repülőgép-javítási célú járatok; 

i) az EU-s jogszabályoknak megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók által 
lebonyolított járatok, charter típusú járatokkal az idénymunkások szállítására a 
Romániából/Romániába hazatelepítendő személyek számára a Romániai Polgári Légiközlekedési 
Hatóság és a célország illetékes hatóságának engedélyével; 

j) az EU-s jogszabályoknak megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók által 
lebonyolított járatok, nem rendszeres charter típusú járatokkal a román állampolgárok Romániába 
való hazatelepítésére a Romániai Polgári Légiközlekedési Hatóság és a célország illetékes 
hatóságának engedélyével, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium egyezménye alapján; 
k) az olyan légitársaságok által lebonyolított járatok, amelyeknek az EU-s szabványoknak megfelelő 
engedélyük van charterjáratok működtetésére a zöldfolyosók (humanitárius átutazási), a közlemény 
3. számú mellékletében szereplő szállításügyi munkások szállítására az egészségvédelmi áru és 
létfontosságú szolgáltatások elérhetőségének érdekében történő határmenedzsment irányelvei 
szerint – C(2020) 1897/23.03.2020 – Romániából más államokba és fordítva, a Romániai Polgári 
Légiközlekedési Hatóság és a célállam illetékes hatóságának  engedélyével. 

28. Szükséges a következő határátkelő pontok ideiglenes, teljes vagy részleges lezárásának további 
fenntartása: 
 
27.1 A román–magyar határon:  
a) Székelyhíd, Bihar megye (a határon át ingázó munkások kivételével);  

b) Nagykároly, Szatmár megye. 
 
27.2 Románia–Bulgária:  
a) Lipnița,  Konstanca megye; 

b) Dobromir, Konstanca megye;  

c) Bechet, Dolj megye (a teherforgalom kivételével).  
 
27.3 Románia–Ukrajna:  
a) Isaccea, Tulcea megye (a teherforgalom kivételével).  
 
27.4 Románia–Szerbia:  
a) Szörényvár, Mehedinți megye (a teherforgalom kivételével);  

b) Orsova, Mehedinți megye;  

c) Újmoldova, Krassó-Szörény megye;  

d) Néranádas, Krassó-Szörény megye;  

e) Valkány, Temes megye;  

f) Temesmóra, Temes megye, vasúti (a teherforgalom kivételével);  

g) Kunszőllős, Temes megye;  

h) Fény, Temes megye. 
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29. Elfogadásra javasolt az élelmiszerek és alkoholos italok fogyasztása felfüggesztésének 
fenntartása az éttermek közös felszolgálótereiben, a szállodákban, motelekben, panziókban, 
kávézókban és más nyilvános helyeken, az épületek belsejében. 

30. Szükségesnek tartják, hogy a 29. pontban említett helyiségekben legyen megengedett az ételek 
elkészítése és az élelmiszerek és alkoholos italok forgalmazása, amelyeket nem az erre a célra 
kialakított helyiségekben fogyasztanak el. 

31. Javasolt, hogy az élelmiszerek, ételek, alkoholos és alkoholmentes italok elfogyasztása, 
értékesítése és elkészítése legyen megengedett szabad térben, az erre a célra kialakított 
helyiségekben, ha biztosítva van legkevesebb 2 méter az asztalok között, és egy asztalnál legtöbb 4 
személy ülhet, ha különböző családokba tartoznak, és betartják az egészségügyi miniszter, a 
gazdasági, energiagazdálkodási miniszter és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság elnöke közös rendeletének előírásait. 
32. Azokban a kereskedelmi központokban, amelyekben több kereskedelmi szereplő folytat 
tevékenységet, tilos a javak és termékek kis tételekben történő értékesítése: 
a) Az éttermek, kávéházak vagy más hasonló egység működése, kivéve azokat, amelyek szabadtéren 
vannak kialakítva, és biztosítva van a legkevesebb 2 méteres távolság az asztalok között, valamint 
legtöbb 4 személy ülhet egy asztalnál, akik nem ugyanazon család tagjai; 
b) a játszóházak, játéktermek, filmszínházak működtetése. 
33. A légi szállítás továbbra is a közterek, felszerelések, szállítási eszközök, repülőgépek higiéniájára 
és fertőtlenítésére vonatkozó előírások és korlátozások betartásával történjen, a reptereken és a 
repülőgépeken megszabott eljárások, a személyzet munkavégzési irányelvei, szabályai, az utasokra 
vonatkozó szabályok, valamint a személyzet és az utasok tájékoztatására vonatkozó szabályok 
betartásával a megfertőződés elkerülése érdekében, ahogyan ezeket a közlekedési, az egészségügyi 
és a belügyminiszter közös rendelete előírja. 

34. A vasúti szállítás továbbra is az állomások, megállók, felszerelések, eszközök, szerelvények 
higiéniájára és fertőtlenítésére vonatkozó előírások és korlátozások betartásával történjen, az 
állomásokon és a szerelvények belsejére, a kihasználtsági szint szerint megszabott eljárások, a 
személyzet munkavégzési irányelvei, szabályai, az utasokra vonatkozó szabályok, valamint a 
személyzet és az utasok tájékoztatására vonatkozó szabályok betartásával a megfertőződés 
elkerülése érdekében, ahogyan ezeket a közlekedési, az egészségügyi és a belügyminiszter közös 
rendelete előírja. 

35. A közúti szállítás továbbra is a szállítási eszközök higiéniájára és fertőtlenítésére vonatkozó 
előírások és korlátozások betartásával történjen, az azok belsejében betartandó, a foglaltsági 
szintjük szerint megszabott eljárások, a személyzet munkavégzési irányelvei, szabályai, az utasokra 
vonatkozó szabályok, valamint a személyzet és az utasok tájékoztatására vonatkozó szabályok 
betartásával a megfertőződés elkerülése érdekében, ahogyan ezeket a közlekedési, az egészségügyi 
és a belügyminiszter közös rendelete előírja. 

36. A vízi szállítás továbbra is a személyszállító hajók, eszközök higiéniájára és fertőtlenítésére 
vonatkozó előírások és korlátozások betartásával történjen, az azok belsejében betartandó, a 
foglaltsági szintjük szerint megszabott eljárások, a személyzet munkavégzési irányelvei, szabályai, az 
utasokra vonatkozó szabályok, valamint a hajózási személyzet és az utasok tájékoztatására 
vonatkozó szabályok betartásával a megfertőződés elkerülése érdekében, ahogyan ezeket a 
közlekedési, egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelete előírja. 
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37. A belföldi és külföldi teher- és személyszállítás továbbra is a közlekedési, az egészségügyi és a 
belügyminiszter közös rendeletének előírásai szerint történjen. 

38. Legyen tilos a kereskedelmi szereplők működése a következő, födött helyiségekben folytatott 
tevékenységek esetén: medencékben, játszóházakban, játéktermekben. 

39. Továbbra is legyen kötelező a közintézmények és közhatóságok számára úgy megszervezni a 
tevékenységüket, hogy a székhely bejáratánál kötelező módon biztosított legyen a járványtani 
szűrés, a kezek fertőtlenítésének lehetősége mind a saját személyzet, mint az ügyfelek számára, 
ahogyan azt az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelete előírja. 

40. A szükséges tevékenység megszervezése a fogorvosi rendelők és a nem COVID-kezelő 
egészségügyi egységekben az egészségügyi miniszter rendeletébe meghatározott módon történjék. 

41. A szerencsejátékokkal, személyes gondozási, vendéglátási, elszállásolási szolgáltatásokat nyújtó 
kereskedelmi szereplőket, valamint az egyterű beltéri irodában dolgozó szolgáltatókat kötelezzék, 
hogy betartsák a gazdasági és az egészségügyi miniszter közös rendeletének előírásait, amely 
értelmében tevékenységüket folytatják. 

42. A külső strandokat, kültéri medencéket, konditermeket működtető kereskedelmi szereplőket 
kötelezzék az ifjúsági és az egészségügyi miniszter közös rendeletében szereplő előírások 
betartására. 

43. A balneáris kezelési szolgáltatásokat biztosító kereskedelmi szereplőknek kötelezően be kell 
tartaniuk az egészségügyi miniszter rendeletének előírásait. 

44. A napozóágyak bérbeadására használt partszakasz felülete legtöbb 70 százalékot tehet ki a teljes 
kibérelt partszakaszból, a különbséget a homokpartnak szánt rész jelenti. A méret megállapításakor 
nem számítanak bele a más tengerparti kellékeknek szánt terek. 

45. A berendezés nélküli partszakaszokra a belépés szabadon történhessen a távolságtartás 
szabályainak betartásával. A parton arra kell törekedni, hogy mindig legyen 2 méter távolság 
minden ott tartózkodó személy között. 

46. A napozóágyakkal ellátott partszakaszokra való belépés csak úgy legyen lehetséges, ha minden 
személynek jut kötelezően napozóágy, biztosítva a 2 méteres távolságot közöttük, ha más 
családokhoz tartozó személyek használják, a gazdasági, az energiagazdálkodási, az egészségügyi és a 
környezetvédelmi miniszter közös rendelete értelmében. Ugyanazok a szabályok érvényesek a 
napozóágy nélküli part 30 százalékára is. 
47. A bölcsődék, óvodák és iskola utáni programok, a vakáció idején, csak az oktatási miniszter, a 
munkaügyi és szociális, valamint az egészségügyi miniszter közös rendeletében megszabott 
feltételek betartásával működhessenek. 

48. Az oktatási intézmények tarthassanak felvételi vizsgákat a tanulók, iskolások, tanügyi személyzet 
számára, valamint szervezhessék meg az egységeik specifikus tevékenységeit az oktatási és az 
egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott előírásoknak megfelelően a megelőzést 
illetően. 

49. Javasolt a szerencsejátékok terén tevékenykedő kereskedelmi egységek ügyfelekkel való 
tevékenységének tiltása este 23:00 és reggel 6:00 között. 


