
Románia Kormánya 
 

Határozat 
Románia területén a készenléti állapot meghosszabbításáról 2020. szeptember 15-től 

kezdődően, valamint ezen időszak alatt betartandó COVID-19 járványmegelőző 
intézkedésekről 

 
Románia Kormánya elfogadja jelen határozatot 
 
1. cikk – 2020. szeptember 15-től kezdődően további 30 nappal meghosszabbítják az ország 
területén a készenléti állapotot, amelyet  394/2020 kormányhatározattal hirdettek ki az 
összes intézkedéssel együtt amit annak során be kell tartani a  COVID-19 pandémia 
hatásainak korlátozása és a fertőzések terjedésének megelőzése céljából, amelyet 
utólagosan az 5/2020 parlament határozattal módosítottak és egészítettek ki, valamint már 
meghosszabbítottak a 476/2020 kormányhatározattal, az 553/2020 kormányhatározattal, 
valamint megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyeket a 668/2020 kormányhatározat 
szabályoz le, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  
2. cikk - Az 1. cikkben szereplő időtartam alatt a SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződések 
megelőzése és megakadályozása, az előírások gyakorlatba ültetésének konkrét feltételei, 
valamint az intézmények és hatóságok, amelyek ezeket gyakorlatba ültetik vagy 
betartásukat ellenőrzik a készenléti helyzet idején az alábbiakban felsorolt mellékletekben 
szerepelnek:  
a) 1. számú melléklet - A válasz/reagálási kapacitás fokozását célzó intézkedések;  
b) 2. számú melléklet - „A közösségek életképességét biztosító intézedések“;  
c) 3. számú melléklet - „A kockázati tényező hatását csökkentő intézkedések“.  
Art. 3 - A sürgősségi helyzetek idején az orvosi készletekre vonatkozó 11/2020 Sürgősségi 
Kormányhatározat  7^1 cikkének előírásainak gyakorlatba ültetése érdekében, valamint a 
karantén kihirdetésére vonatkozó intézkedésekre vonatkozóan, amit a 20/2020 törvénnyel 
módosítottak utólag és az kockázati tényezők típusaira vonatkozó 557/2016 
kormányhatározat alapján, az államtitkár, a belügyminisztérium keretében működő 
Sürgősségi Helyzetek Részleg vezetője az Egészségügyi Minisztériummal együttműködve, az 
intézkedés parancsnokának rendelkezése által elrendeli a SARS-COV-2 vírus okozta 
fertőzések megelőzősét és terjedésüknek megakadályozását az országs szintű 
beavatkozások révén. 
4. cikk - Az 1-3. mellékletekben előírt intézkedések be nem tartása esetén alkalmazható 
kihágási büntetések az 55/2020 törvény 64-70 cikkeinél felsoroltak értelmében történnek  
5. cikk -  Az 1-3. mellékletek jelen határozat részei. 
6. cikk - A 394/2020 kormnyhatározat végrehajtását célzó intézkedések, amelyeket az 5/2020 
számú Parlamenti Határozattal fogadtak el és egészítettek ki utólag, a 476/2020 és 553/2020 
kormányhatározat utólagos módosításaival és kiegészítéseivel, érvényben maradnak, 
amennyiben azok rendelkezései nem ütköznek jelen határozat 1-3. mellékleteiben 
meghatározott intézkedésekkel 
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1-es számú melléklet 
A válasz/reagálási kapacitás fokozását célzó intézkedések 
 
1. cikk -  A COVID-19 pandémia hatásait megelőző és csökkentő intézkedésekről szóló 
55/2020 törvény 5. cikkének (1) bekezdésének d) betűjénél szereplő előírások szerint, a 
következő intézkedéseket hozzák: 
1. a mentőszolgálatok és ökéntes sürgősségi helyzetek szolgálatok működésének 
összehangolása a 70/2020 sürgősségi kormányhatározat 54 és 55. cikkének előírásai szerint, 
amelyek néhány a járványhelyzet miatt megkövetelt intézkedésekről  szólnak, néhány 
határidő meghozabbítását és a 227/2015 pénzügyi törvény és az 1/2011 oktatási törvény  
módosításáért, valamint más jogszabályokkal, amelyeket a 179/2020 számú törvénnyel 
egészítettek ki és módosítottak utólag 
2. a helyi rendőrség tevékenységének összehangolása, a 70/2020 sürg. Kormányhatározat  
50-52. cikkeinek értelmében, a 179/2020 törvénnyel való utólagos módosítások értelmében  
2. cikk - Az 55/2020 törvény 5. cikkének (1) bekezdésének e) betűje értelmében utólagos 
módosításokkal a következő előírásokat szabják meg: 
1. Kötelező az idősgondozó otthonok, gyerekelhelyező otthonok és a fogyatékkal élők és 
más kiszolgáltatott csoportok gondozó otthonainak működésének folytonosságát biztosító 
intézkedések meghozása és az alkalmazottak munkaprogramjának az 55/2020törvény 19. 
cikkének előírásai szerinti megszervezése a megyei vagy bukaresti közegészségügyi 
igazgatóságok jóváhagyásával. 
2. A lakóotthon típusú szociális szolgáltatók továbbra is kötelesek a működésüket és 
programjukat úgy megszervezni, hogy a helyi járványtani 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.  
3. cikk - Az 55/2020 törvény 5. cikkének (1) bekezdésének f) betűje értelmében minden 
ideiglenes sürgősségi helyzeteket menedzselő központ állandó működési üzemmódban 
marad, beleértve az Országos Beavatkozás Összehangolási és Vezetési Központot és a 
megyei és bukaresti beavatkozási központokat.  
4. cikk - (1)  Az 1. cikk 1 pontjában előírt intézkedéseket a térségi sürgősségi esetek 
egységek ültetik gyakorlatba, valamint a sürgősségi esetek felügyelőségek. 
(2) Az 1. cikk 2. pontjánál szereplő intézkedést a rendőrség foganatosítja az megyei és 
bukaresti alegységein keresztül 
(3)  A 2. cikk előírásainak betartását a munkaügyi és szociális minisztérium felügyeli. 
(4)  A 3. cikknél előírt intézkedést azok az intézmények ültetik gyakorlatba, akik hatáskörébe 
tartoznak a sürgősségi helyzetek operatív központok, valamint a beavatkozás 
összehangolási és levezénylási központok. A rendelkezés betartását belügyminisztárium 
követi nyomon. 
 
 
 
 



 
2-es számú melléklet 

 
A közösségek életképességét biztosító intézedések  
 
1. cikk -  A COVID-19 pandémia hatásainak megelőzéséről és csökkentéséről szóló 55/2020 
számú törvény 5. cikkének (2) bekezdésének d) betűje értelmében beltéri közterekben, 
kereskedeli egységekben, szállítási eszközökön és a munkahelyen bevezetődik a kötelező 
maszkviselés az egészségügyi miniszter és belügyminiszter, 55/2020 törvény 13. és 71. 
cikkének (2) bekezdésének értelmében kiállított közös rendeletének értelmében, utólagos 
módosításokkal 
2. cikk - Kihirdethető, bevezethető a személyek karanténba helyezése a járványtani és 
biológiai kockázatot jelentő helyzetekben a közegészségügy területére vonatkozó 
intézkedésekről szóló 136/2020 törvény 7., 8., és 11. cikkei szerint  
 3. cikk - (1) Az 55/2020 törvény 5 cikkének (2) bekezdsének d) betújének előírásainak 
gyakorlatba ültetésében a védőmaszk viselése, hogy az eltakarja az orrot és szájat is, 
kötelező minden 5 évnél idősebb személy számára, aki szabadtéri közterületen tartózkodik, 
mint a ppiacok vásárok, várótermek, tengerparti sétányok, ünnepeknek búcsújárásnak 
helyet adó köztereken, turiszikai célpontok kültere, bizonos időszakokban, amelyről a 
megyei vagy bukaresti sürgősségi helyzetek bizottságok döntenek. A terek, 
időintervallumok a  közegészségügyi igazgatóságok javaslatára választódnak ki tekintettel 
sok ember egyidőben való jelenlétének valószínűségére az adott helyen, vagy ahol úgy 
vélik, hogy nehézségekbe ütközik a távolságtartás biztosítása 
(2)  A szóban forgó kültéri közterek ügykezelői és tulajdonosai az (1) bekezdés értelmében 
látható helyen kell kitűzzék a maszkviselés kötelezettségéről tájékoztató anyagokat az illet 
helyen, a megyei sürgősségi izottságok kérésére. 
4. cikk - Az 55/2020 törvény 5 cikkének (2) bekezdésének d) betűjének előírásai szerint a 
kötelező inézkedések és tevékenységek állapítódnak meg: 
1. a maszk viselése oly módon, hogy eltakarja az orrot és szájat, kötelező a jelöltek és 
kampánycsapat tagjai számára a választási kampánnyal kapcsolatos 
események/találkozások/tevékenységek során.” 
2. a maszk viselése oly módon, hogy eltakarja az orrot és szájat, a választási folyamat 
minden résztvevője számára (szavazók, szavazőközpontok tagjai, számítógépkezelők, 
akreditált személyek, jelöltek, akreditált küldöttek, biztonsági személyzet, a választási 
irodák és szavazóközpontok technikai személyzete, informatikusok, a beavatkozási, 
hibaelhárító operatív központok személyzete, a szavazáson való részvétel ellenőrző 
rendszer és választási csalást megelőző személyzet, a választási iroda tagjai, amelyek 
rangsor szerint magasabb fokozatúak) végig mialatt a szavazóközpontban vannak. 
3. biztosítani kell az 1 méteres távolságot a választási folyamat résztvevői között.  
4. a választási folyamat résztvevői kezenek időszakos fertőtlenítése vgy minden kontaktus 
után 
5.  a választási központok fertőtlenítése az 577/2020 korm.hat.a 2020. évi helyhatósági 
választások megfelelő körülmények közti megszervezéséről szóló 7. cikkének (4) 
bekezdésének értelmében 
6.  A polgármesteri hivatalok gondoskodjanak a személyes védekezési, távolságtartási 



előíráso, higiéniai szabályok jól látható helyen való kifüggesztéséről a szavazóközpontok 
bejáratánál. 
7. A lehetőségektől függően a polgármesteri hivataol tegyenek lépéseket annak érdekében, 
hogy a szavazóközpontokba különböző belépési és távozási útvonalak legyenek, illetve ezek 
legyenek megfelelően kijelölve 
8. Legyenek jól láthatóan kijelölve és feltüntetve a várkozási helyek a szavazóhelyiségben és 
azon kívül, úgy hogy biztostva legyen a legkevesebb 1 méter személyközi távolság 
9.  A polgármesteri hivatalok gondoskodjanak fertőtlenítszeres palackok adagolók 
kihelyezéséről a szavazóközpontokan illetve gondoskodjanak a használt maszkok, kesztyűk 
eldobására való megfelelő szemeteskukákról is 
10.  A polgármesteri hivatalok gondoskodjanak testhőmérsékletet ellenőrző személyzetről, 
amely fogadja a szavazókat és eligazítja őket a szavazóközpontban, hogy a lehető 
legkevesebb időt töltsék bent. 
11.  A polgármesteri hivatalok gondoskodjanak érintésmentes lázmérőkről, valamint az 
egészségügyi minsztárium biztosítson védőfelszerelés és fertőtlenítőszert a 
szavazóközpontok számára a jogszabályoknak megfelelően 
12.  A szavazóközpont elnöke vagy helyettese, gondoskodjon arról, hogy egyszerre legtöbb 
15 személy tartózkodjon a helyiségben, kivéve a szavazókat. 
13. A szavazóhelyiségbe való belépés részletekben történjék, úgy hogy ahol a tényleges 
szavazásra sor kerül ne legyen egyszerre 5-nél több személy és legyen betartva az 1 méteres 
biztonsági távolság;  szavazók kötelesek fetrőtleníteni a kezeiketbelépéskor és távozáskor 
14. A szavazót eligazítják, hogy a személyiazonossági igazolványát helyezze az informatikai 
terménál beolvasójába, hogy legyenek nyilvántatársba véve az adatai a választási csalálok 
elkerülése érdekében; amennyiben ez nem lehetséges a számítógépkezelő elvégzi az 
eljárást majd fetőtlenítia kezeit vagy lecseréli a kesztyűit. 
15. A szavazó az azonasítás érdekében a számtógépkezelő és a szavazási bizottság kérésére 
egy pár pil,5 méter távolságra kell álljon az iletékesektől (számítógépkezelő, 
szavazóbizottság, elnök), majd vissza kell helyezze a maszkot, eltakarva száját és orrát. Majd 
bemutatja személyazonossági igazolványát oly módon, hogy a szavazóizottság tagjai ne 
kelljen megérintsék.   
17. Kerüli kell a személyes, közvetlen érintkezést a szavazóbizottság tagjaival, mialatt a 
szavazó aláírja a szavazási listát, a szavazólap és pecsét. Ha lehetséges a szavazólap, pecsét 
és írószer úgy lesz elhelyezve, hogy a szavazó maga elvehesse, közvetlen érintkezés nélkül 
az illetékesekkel. 
18. A szavazás után az illetékesek utasításai szerint a szavazó maga ragasztja fel az 
öntapadóst a személyire . 
19. A szavazás napján a mozgóurnás csapat elször a COVID-19 mentes igénylőkhöz száll ki, a 
non-COVID kórházakba, az idősgondozó otthonokba , börtönökbe, zárkákba. 
20. A mozgóurnás csapat csak azután száll ki a COVID-19 eeteket kezlő egésszségügyi 
egységekbe, karanténban, elkülönítésben levő személyekhez miután biztosította a szavazás 
lehetőségét a minden a 19. pontban szereplő választó számára. 
21. A mozgóurnát kíséró választási bizottság tagok, biztonsági személyek, kötelesek maszkot 
és kesztyűt viselni amelyek cserélendők vagy fertőtlenítendők minden helyiség 
elhagyásakor. 
22. A mozgóurnát kíséró választási bizottság tagok, biztonsági személyek nem lépnak be a 



szavazó otthonába, hanem a bejáratnál elintézik a formaságokat betartva legkevesebb 1 
méter távolságot a szavazótól.  
23. A mozgóurnát igényló szavazó és a többi helyszínen tartózkodó szeély kötelezően 
maszkot kell viseljenek. A szavazó fetőtleníti kezeit a szavazólapok és pecsét átvétele előtt, 
rövid ideig eltávolítja maszkját az azonosítás érdekében, majd visszateszi eltakarva orrát 
száját. A szavazó aláírja a listát mindig lehetőleg a saját írószerét használva. A pecsétet s 
írószert a csapat egyik tagja lefertőtleníti a szavazás után porlasztott fertőtlentószerrel vagy 
törlőkendővel. 
24. A kórházba beutalt személyek esetében a mozgóurnás szavazás a specifikus 
óvintézkedések beartásával t ilatt kesdeje aörténik; az urnát kísérő személyek számára a 
védőöltözetet az egészségügyi egység biztosítja az egység felszereltségi szintjének 
megfelelően. A használt dolgok egy erre való zsákban tárolódnak. 
25. A szavazóbizottságok tagjai, számítógépkezlők, akkreditált személyek a 
szavazatszámolás közben kesztyűt és maszkot viselnek és legkevesebb 1 méteres távolságot 
tartanak egymástól és másoktól. 
26. A szavazóhelyiségben egyszerre tartozkodó személyek száma nem haladhatja meg a a 
20-at a szavazatszámlálás ideje alatt. 
(2) A kozkázati tényező hatásainak korlátozása érdekében és a szavazási folyamatban részt 
vevők vírussal való megfertőződés elkerüléséért az (1) bekezdésben jelzett előírások és 
tevékenységek az egészségügyi és blügyminiszterek közös rendelete szerint történnek az 
Állandó Szavazási Hatóság jóváhagyásával. 
5. cikk - Az 1-4 bekezdése előírásainak betartását az Egészségügyi Minisztérium és 
Belügyminisztérium felügyeli. 
 
                  3-as számú melléklet 
 
A kockázati tényező hatását csökkentő intézkedések  
 
1. cikk - Az 55/2020 törvény 5. cikk (3) bekezdés a) betűjének értelmében a következő 
előírásokat szabják meg: 
1. A SARS-COV-2 terjedésnek megelőzése érdekében tilos csődületek, tüntetések, 
kikerülések, koncertek és más kültéri tömeges rendezvényekre vonatkozó tiltások 
fenntartása, beleértve a kulturális, tudományos, művészeti, sport és szórakoztató 
rendezvények beltéri szervezése, kivéve a 2-18 pontokban említett rendezvényeket 
2. A 69/2000 testnevelési törvény értelmében meghatározott sportlétesítményekben zajló 
erőnléti felkészülés, mint az edzőtáborok, edzések, versenyek, amelyeket Romániában 
szerveznek csak a belügyminisztérium és egészségügyi minisztérium közös rendeletében 
megszabott feltételek szerint rendezhetők meg, amelyet a 55/2020 törvény 43. és 71. 
cikkének (2) bekezdése szerint adtak ki.. 
3. A szabadtéren vagy födött, illetve szabadtéri medencékben szervezett sportesemények 
Romániában csak közönség nélkül rendezhetők meg, kizárólag  csak az ifjúsági és 
sportminiszter és egészségügyi miniszter közös rendelete értelmében, amelyet a 55/2020 
törvény 43. és 71. cikkének (2) bekezdése szerint adtak ki. 
4. A 2. pont szerint megengedett az igazolt és teljesítménysportolók fizikai felkészülése a 
szabadtéri vagy födött medencékben, valamint a beltéri erőnlét felkészülés csak a 



résztvevők által a távolságtartási előírások betartásával szabad, úgy hogy biztosítva legyen a 
személyenkénti 7m2 felület. 
5. A múzeumok, könyvtárak, könyvesboltok, filmstúdiók valamint a kültéri kulturális 
események csak a kulturális és egészségügyi miniszterek közös rendeleteinek értelmében 
történhet meg, amelyet a 55/2020 törvény 44. és 71. cikkének (2) bekezdése szerint adtak 
ki, utólagos módosításokkal, és kiegészítésekkel. 
6. Az 5. pont értelmében a mozik, előadó intézmények, koncertszervező vállalatok 
tevékenységénekk megszervezése és működése megegedett, de a helyiség 
befogadóképességének 50%-ka neem léphető túl, ha az elmúlt 14 napban az eseteke 
előfordulási aránya kisebb vagy egyenlő 1,5 eset/1000  lakos aránynál 
7. A sürgőségi esetek megyei bizottságai, amely megyékben az elmúlt 14 napban az 1000 
lakosra számított esetek száma kisebb vgy egyenlő 1,5-nél eldönthetik a 6. pontban előírt 
kulturális események korlátozását vagy befagyasztását, ha az 1000 lakosra számított 
esetszám átlépi az 1,5-öt. 
8. A sürgőségi esetek megyei bizottságai, amely megyékben az elmúlt 14 napban az 1000 
lakosra számított esetek száma meghaladta 1,5-öt eldönthetik a 6. pontban előírt kulturális 
események újraindítását, ha az 1000 lakosra számított esetszám az 1,5-el lesz egyenlő vagy 
kevesebb lesz. 
9. Az 5. pont feltételei szerint a drive-in típusú előadások szervezése és lebonyolítása csak 
akkor engedélyezett, ha egy autóban tartózkodó személyek egyazon család tagjai, vagy 3 
személyes csoportokat alkotnak továbbá a szabadtéri előadások, koncertek, fesztiválok vagy 
más jellegű események csak legtöbb 500 néző részvételével megengedett, akik legkevesebb 
2 méterre elhelyezett ülőhelyeken ülnek, és maszkot viselnek. 
e) a beltérben történő eseményeken részt vevő személyek számát legtöbb 50 személyre kell 
korlátozni, 
és ezek időtartama nem haladhatja meg a 2 órát; 
f) a szabadtérben megrendezett eseményeken a résztvevők számát legtöbb 100 személyre 
kell 
korlátozni, jól láthatóan ki kell jelölni a tartózkodási helyeket, illetve biztosítani kell a 4 m 2 
felületet 
résztvevőnként 
g)az utcán szervezett tevékenységek esetén a csoportban közlekedő résztvevők számát vagy 
a menet 
közben kialakuló csoportokat legtöbb 6 személyre kell korlátozni; 
h) a házról házra történő tevékenységek során a csapatok legtöbb két személyből állhatnak; 
i) a választási propagandaanyagokat osztogató személyek kell fertőtlenítsék a kezeiket a 
tevékenység 
megkezdése előtt; 
j) be kell tartani a közösségi és személyes higiéniai előírásokat a megfertőződést 
elkerülendő és a 
SARS-COV-2 vírus terjedésének korlátozásáért.” 
2. cikk - (1) Az 55/2020 törvény 5. cikkének (3) bekezdésének b) betűje szerint, az utólagos 
módostásokkal a következő intézkedések állapítódnak meg:  
1. Helységeken belül tilos a hat főt meghaladó csoportokban való közlekedés, akik nem 
tartoznak ugyanazon családhoz, valamint ilyen csoportok kialakulása is.  



2. Tilos a Románia területére való belépés az idegen állampolgároknak, hontalanoknak 
(194/2002 sürgősségi kormányhatározat értelmében), a következő kivételekkel:  
a) román állampolgárok családtagjai  
b) Romániában lakó EU tagországok Svájc, Európai Kereskedelmi Térséghez tartozó  
állampolgárainak családtagjai 

c) az EU jogrendszernek 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 és katonai kisegítőszemélyzet, 
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 
m) Filmforgató csapatok tagjai, audiovizuális produkciók csapatai, technikai személyzet és 
művészek, színészek, akik kulturális eseményeken vesznek részt Románia területén, 
bizonyított szerződési jogviszonnyal, amelyeket iratokkal is alá tudnak támasztani. 
 
(2) Egyes ellenző szabályozások hiányában országos szinten, az (1)-es bekezdés 2-es 
pontjánál jelzett intézkedést nem alkalmazzák a külföldi állampolgárokra és a hontalanokra, 
akik a harmadik országokban rendelkeznek lakhellyel vagy innen származnak, európa 
szinten időszakosan elrendelik a korlátozások feloldását a nem létfontosságú utazásokra az 
Európai Unió felé, 
3. cikk – A 136/2020 számú Törvény 7-es és 12-es cikkei értelmében, a közegészségügy 
terén hozott intézkedésekre vonatkozóan a járványtani és biológiai kockázat megelőzése 
érdekében, lehet helyi karantént alkalmazni.  
4. cikk – Az 136/2020 számú Törvény 5-ös cikke, (3)-as bekezdése, d) betűje értelmében, az 
utólagos módosításokkal, a következő intézkedéseket hozzák:  
1. a gazdasági szereplők által üzemeltetett repülőjáratok felfüggesztése azokba az 
országokba és azokból az országokból, amelyek nem tartoznak a kivételek közé az elrendelt 
karantén/elszigetelés alól, amelyet az Országos Közegészségügyi Intézet elrendelt és a 
Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága hagyott jóvá minden romániai repülőtér esetében, az 
55/2020 számú Törvény 37-es cikke értelmében, ennek utólagos módosításaival, 
jóváhagyásra kerül a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága által.  
2. az 1-es pont előírásai alól kivételt képeznek a következő járat kategóriák:  



a) amelyek állami légitársasággal történnek;  
b) az áruszállítók és /vagy postai küldeményeket szállítók;  
c) humanitárius járatok, amelyek sürgősségi ellátást biztosítanak;  
d) a kereső-mentő járatok a sürgősségi esetekre, a romániai helyhatóságok kérésére;  
e) a technikai felszerelés szállítása az intervenciós csapatok részére, a romániai gazdasági 
szereplők kérésére;  
f) nem kereskedelmi jellegű, technikai járatok landolása;  
g) a repülőgépek pozicionálása, amelyek nem ferry típusú kereskedelmi rakománnyal 
rendelkeznek;  
h) technikai jellegűek, amelyek a repülőgépek javítási munkálataihoz szükségesek;  
i.) a légi szállítók által üzemeltetett járatok, amelyek az Európai Uniós szabályozások 
értelmében kibocsájtott licensszel rendelkeznek, nem menetrend szerinti (charter) járatok, 
a szezonális munkát végzők számára vagy egyes külföldi állampolgárok hazatelepítésére, a 
Román Civil Repülő Hatóság  jóváhagyásával, valamint a célország illetékes hatóságának 
jóváhagyásával;  
j) a légi szállítók által üzemeltetett járatok, amelyek az Európai Uniós szabályozások 
értelmében kibocsájtott licensszel rendelkeznek, nem menetrend szerinti (charter) járatok, 
más országokból Románia felé, a román állampolgárok hazatelepítésére, a Román Civil 
Repülő Hatóság  jóváhagyásával, valamint a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium 
közötti egyezmény alapján;  
k) a légi szállítók által üzemeltetett járatok, amelyek az Európai Uniós szabályozások 
értelmében kibocsájtott licensszel rendelkeznek, nem menetrend szerinti (charter) járatok, 
a szállítási ágazat munkavállalóinak szállítására, a Zöld Folyósók gyakorlatba ültetésére 
vonatkozó rendelet 3-as melléklete értelmében, a Határok ügykezelésére vontakozó 
előírásokat szem előtt tartva az egészség megvédése és az alapszükségletet jelentő áruk 
szállítása érdekében  esenţiale - C (2020) 1.897/2020.03.23., Romániából más országokba és 
más országokból Romániába, a Román Civil Repülő Hatóság, a Belügyminisztérium és a 
célország illetékes hatóságának jóváhagyásával;  
5. cikk – Az 55/2020 számú Törvény 5-ös cikke, 3-as bekezdése, e) betűje értelmében, ennek 
utólagos módosításaival, fenntartják az időszakos, teljes vagy részleges lezárását a 
következő határátkelőknek:  
1. a román-magyar határ mentén: Nagykároly, Szatmár megye;  
2. a román-bolgár határon:  
a) Lipniţa, Konstanca megye;  
b) Dobromir, Konstanca megye;  
c) Bechet, Dolj megye (az áruszállítás kivételével);  
3. a román-ukrán határon: Isaccea, Tulcea megye (az áruszállítás kivételével);  
4. a román-moldáv határon:  
a) Rădăuţi-Prut, Botoşani megye;  
b) Oancea, Galac megye;  
5. a román-szerb határon:  
a) Újmoldova, Krassó-Szörény megye;  
b) Néranádas, Krassó-Szörény megye;  
c) Valkány, Temes megye;  
d) Alsósztamóra, Temes megye – vasúti szállítás (az áruszállítás kivételével);  



e) Kunszőllős, Temes megye;  
f) Fény, Temes megye.  
6. cikk – Az 55/2020 számú Törvény 5-ös cikke, (3)-as bekezdése, f) betűje értelmében, 
ennek utólagos módosításaival, a következő intézkedéseket hozzák:  
1. a gazdasági szereplők tevékenysége, akik élelmiszer termékek és szeszesitalok vagy más 
italok készítésével, forgalmazásával és fogyasztásával tevékenykednek, mint éttermek és 
kávézók , az épületek belsejében engedélyezett azokban a megyékben és Bukarest 
municípiumban, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszámok aránya kisebb 
vagy egyenlő 1,5/1.000 lakossal.  
2. az éttermek és kávézők tevékenysége a szállodákon, panziókon és más elszállásolási 
helyeken belül engedélyezett azokban a megyékben és Bukarest municípiumban, ahol az 
utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszámok aránya kisebb vagy egyenlő 1,5/1.000 
lakossal.  
3. az éttermek és kávézők tevékenysége a szállodákon, panziókon és más elszállásolási 
helyeken belül csak az itt elszállásolt vendégek részére engedélyezett, azokban a 
megyékben és Bukarest municípiumban, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített 
esetszámok aránya kisebb vagy egyenlő 1,5/1.000 lakossal.  
4. a sürgősségi esetek megyei bizottságai, azokban a megyékben, ahol az utóbbi 14 napban 
jegyzett összesített esetszámok aránya kisebb vagy egyenlő 1,5/1.000 lakossal, eldönthetik a 
hatáskörükbe tartozó területen lévő, 1-es és 2-es pontban jelzett gazdasági szereplők 
tevékenységének korlátozását vagy bezárását, amennyiben az összesített esetszám aránya a 
jelzett időszakban meghaladja a 1,5/1.000 lakos küszöböt.  
5. a sürgősségi esetek megyei bizottságai, azokban a megyékben, ahol az utóbbi 14 napban 
jegyzett összesített esetszámok aránya meghaladja a 1,5/1.000 lakos küszöböt, eldönthetik 
a hatáskörükbe tartozó területen lévő, 1-es pontban jelzett gazdasági szereplők 
tevékenységének újrakezdését, amennyiben az összesített esetszám aránya a jelzett 
időszakban kisebb vagy egyenlő 1,5/1.000 lakossal.    
6. abban az esetben, amennyiben az 1-es és 2-es pontban jelzett gazdasági szereplők 
tevékenysége korlátozva van vagy megszűnik a 3-as és 4-es pont értelmében, engedélyezett 
azoknak az élelmiszertermékeknek, szeszesitaloknak és más italoknak az elkészítése és 
forgalmazása, amelyeket nem az adott helyiségben fogyasztanak el.  
7. az 1-es és 2-es pontban jelzett gazdasági szereplők betartják az Egészségügyi 
Minisztérium és az Gazdasági, Energetikai és Üzleti Ügyek Minisztériuma rendeletének 
előírásait, az 55/2020 számú Törvény, 71-es cikke, (2)-es bekezdése értelmében, ennek 
utólagos módosításaival.  
8. az élelmiszertermékeknek, szeszesitaloknak és más italoknak az elkészítése, forgalmazása 
és fogyasztása engedélyezett a spaciálisan kialakított helyeken, az épületeken kívül, 
szabadtéren, a minimum 2 m-es távolság betartásával az asztalok között és legtöbb 6 ember 
elhelyezésével asztalonként, amennyiben különböző családok tagjai, és az egészségvédelmi 
szabályozások betartásával, melyet az Egészségügyi Minisztérium, a Gazdasági, Energetikai 
és Üzleti Ügyek Minisztériuma, az Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Állami Hatóság 
vezetőjének közös rendelete által szabályoznak, az 55/2020 számú Törvény, 71-es cikke, (2)-
es bekezdése értelmében, ennek utólagos módosításaival.  
9. a gazdasági szereplők, akik az 1-es, 2-es és 8-as pontok értelmében folyattnak 
tevékenységeket, kötelesek betartani a nagyközönség részére felállított programot és a 



megszabott korlátozásokat a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága határozata alapján, a 
Románia területén megjelent fertőző betegségek ügykezelésével foglalkozó tudományos-
technikai támogatói csoport javaslatára vagy a megyei bizottságok/Bukarest municípium 
sürgősségi esetek bizottságainak javaslatára. Az intézkedést a területi-adminisztratív 
egységek részére hozzák, ahol a vírus közösségi terjedésének felerősödése tapasztalható 
és/vagy növekszik azoknak a személyeknek a száma, akik SARS-CoV-2 vírussal fertőződtek.  
10. a gazdasági szereplők, akik az 1-es, 2-es és 8-as pontok értelmében folyattnak 
tevékenységeket, kötelesek betartani a vendégek számának korlátozására vonatkozó 
előírásokat, az ülőhelyek számának korlátozásával, valamint minden olyan tevékenységet, 
amely a vendégek közötti érintkezést feltételezi, a rendelkezés 7-es pontja értelmében.  
11. nem engedélyezett a bárok, klubok és diszkók tevékenysége.  
7. cikk - Az 5/2020-astörvény 5. cikkének (3) bekezdése f) betűje, valamint 8. és 9. cikke 
értelmében azokban a kereskedelmi központokban, amelyekben több kereskedelmi 
szereplő folytat tevékenységet, tilos a játszóházak, játéktermek, bárok, klubok, diszkók 
működtetése.  
8. cikk – Az 55/2020-as törvény 5. cikkének (3) bekezdése f) betűje és 33–36. cikke szerint a 
következőket írják elő: 
1. A légi szállítás továbbra is a közterek, felszerelések, szállítási eszközök, repülőgépek 
higiéniájára és fertőtlenítésére vonatkozó előírások és korlátozások betartásával történjen, 
a reptereken és repülőgépeken megszabott eljárások, a személyzet munkavégzési 
irányelvei, szabályai, az utasokra vonatkozó szabályok, valamint a személyzet és az utasok 
tájékoztatására vonatkozó szabályok betartásával a megfertőződés elkerüléseérdekében, 
ahogyan ezeket a szállítási, az egészségügyi és a belügyminiszterközös rendelete előírja, 
amelyet az 55/2020 törvény 32., 33. cikke és a 71-es cikke,  (2)-es bekezdése értelmében 
adtak ki.  
2. 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 belsejében, a kihasználtsági szint 
szerint megszabott eljárások, a személyzet munkavégzési irányelvei, szabályai, az utasokra 
vonatkozó szabályok, valamint a személyzet és utasok tájékoztatására vonatkozó szabályok 
betartásával a megfertőződés elkerülésének érdekében, ahogyan ezeket a szállítási, az 
egészségügyi és a belügyminiszterközös rendelete előírja, amelyet az 55/2020-astörvény 
32., 34. cikke és a 71. cikkének (2) bekezdése értelmében adtak ki. 
3. A közúti szállítás továbbra is a szállítási eszközökhigiéniájára 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 elkerüléseérdekében, 
ahogyan ezeket a szállítási, az egészségügyi és a belügyminiszterközös rendelete előírja, 
amelyet az 55/2020-astörvény 32., 35. cikke és a 71. cikkének (2) bekezdése értelmében 
adtak ki. 
4. A vízi szállítás továbbra is a személyszállító hajók, eszközökhigiéniájára 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 
elkerüléseérdekében,ahogyan ezeket a szállítási, az egészségügyiés a belügyminiszter közös 
rendelete előírja, amelyet az 55/2020-astörvény 32., 36. cikke és a 71. cikkének (2) 
bekezdése értelmében adtak ki.  
5. A belföldi és külföldi teher-és személyszállítás továbbra is aszállítási, az egészségügyiés a 
belügyminiszterközös rendeletének előírásai szerint történjen, amelyet az 55/2020-as 
törvény 37. cikke értelmében adtak ki.  
9. cikk –Az 55/2020-as törvény 5. cikkének (3) bekezdése f) betűje szerint a következőket 
írják elő: 
1. Felfüggesztik a kereskedelmi szereplők működését a következő, beltérben, födött 
helyiségekben folytatott tevékenységek esetén: medencékben, játszóházakban, 
játéktermekben. 
2. A gazdasági szereplők tevékenységének működése, akik szerencsejátékokat 
működtetnek, azokban a megyékben és Bukarest municípiumban engedélyezett, aho laz 
utóbbi 14 napban jelzett összesített esetszám aránya kisebb vagy egyenlő 1,5/1.000 
lakossal. 
3. a sürgősségi esetek megyei bizottságai, azokban a megyékben, ahol az utóbbi 14 napban 
jegyzett összesített esetszámok aránya kisebb vagy egyenlő 1,5/1.000 lakossal, eldönthetik a 
hatáskörükbe tartozó területen lévő, szerencsejátékokat működtető gazdasági szereplők 
tevékenységének korlátozását vagy bezárását, amennyiben az összesített esetszám aránya a 
jelzett időszakban meghaladja a 1,5/1.000 lakos küszöböt.  
4. a sürgősségi esetek megyei bizottságai, azokban a megyékben, ahol az utóbbi 14 napban 
jegyzett összesített esetszámok aránya kisebb vagy egyenlő 1,5/1.000 lakossal, eldönthetik a 
hatáskörükbe tartozó területen lévő, szerencsejátékokat működtető gazdasági szereplők 
tevékenységének újraindítását, amennyiben az összesített esetszám aránya a jelzett 
időszakban kisebb vagy egyenlő 1,5/1.000 lakossal. 
5. Továbbra is kötelező a közintézmények és a közhatóságok számára, hogy oly módon 
szervezzék meg tevékenységüket, hogy a székhely bejáratánál kötelező módon biztosított 
legyen a járványtani szűrés, a kezek fertőtlenítésének a lehetősége mind a saját személyzet, 
mindaz ügyfelek számára, ahogyan azt az egészségügyi és a belügyminiszter közös 
rendelete előírja, amelyet az 55/2020-astörvény 13. cikke és 71. cikke (2) bekezdésének 
értelmében adtak ki.  
 6. Szükséges a tevékenység megszervezése a fogorvosi rendelők és a nem COVID-kezelő 
egészségügyi egységekben az egészségügyi miniszter rendeletében meghatározott módon, 
amelyet az 55/2020-as törvény 71. cikke (2) bekezdésének értelmében adtak ki. 
7. A szerencsejátékokkal kapcsolatos, a személyes gondozási, vendéglátási, elszállásolási 
szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi szereplőket, valamint az egyterű beltéri irodában 
dolgozó szolgáltatókat arra kötelezik, hogy betartsák a gazdasági miniszter és az 
egészségügyi miniszter közös rendeletének előírásait, amelynek értelmében a 
tevékenységüket folytatják, amelyet az 55/2020-as törvény 71. cikke (2) bekezdésének 
értelmében adtak ki. 
8. A szerencsejátékokhoz kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági szereplők kötelesek 
betartani a nyitvatartási időt, amelyet a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának 
határozata szab meg, a technikai-tudományos támogató csoport javaslatára. Az 
intézkedések azokra a közigazgatási egységekre vonatkoznak, amelyekben megállapítják a 



vírus intenzív terjedését és a fertőzöttek számának növekedését.  
9. A szabadtéri  strandokat, kültéri medencéket, konditermeket működtető kereskedelmi 
szereplők kötelesek az ifjúsági miniszter és az egészségügyi miniszter közös rendeletében 
szereplő előírások betartására, amelyet az 55/2020-as törvény 71. cikke (2) bekezdésének 
értelmében adtak ki.  
10. A balneáris kezelési szolgáltatásokat biztosító kereskedelmi szereplőknek kötelezően be 
kell tartaniuk az egészségügyi miniszter rendeletének előírásait, amelyet az 55/2020-as 
törvény 71. cikke (2) bekezdésének értelmében adtak ki.  
11. 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.  
12. A berendezés nélküli partszakaszokra a belépés szabadon történik a fizikai 
távolságtartás szabályainak betartásával. A parton arra kell törekedni, hogy mindig legyen 2 
méter távolság minden ott tartózkodó személy között, kivéve, ha egy háztartásban élnek.  
13. A napozóágyakkal ellátott partszakaszokra való belépés csak úgy legyen lehetséges, ha 
minden személynek jut kötelezően napozóágy, biztosítva van a 2 méteres távolság közöttük, 
ha más családokhoz tartozó személyek használják, a gazdasági, energiagazdálkodási, az 
egészségügyi és a környezetvédelmi miniszter közös rendelete értelmében, melyet az 
55/2020-as törvény 71. cikke (2) bekezdésének értelmében adtak ki. Ugyanazok a szabályok 
érvényesek a napozóágy nélküli part 30 százalékára is.  
10. cikk – Az 55/2020-as törvény 5. cikke (3) bekezdésének f) betűjében és a 38. cikkének 
értelmében a következőket írják elő:  
1. A bölcsődékben, óvodákban és az afterschool-okban a tevékenység csak az oktatási 
miniszter, a munkaügyi és szociális és az egészségügyi miniszter közös rendeletében 
megszabott feltételek betartásával működhet, amelyet az 55/2020-as törvény 71. cikke (2) 
bekezdésének értelmében adtak ki.  
2. Az oktatási intézményekben/egységekben a tanítás és más specifikus tevékenységek, 
valamint a diákoknak/egyetemistáknak, pedagógusoknak szervezett vizsgák az oktatási 
miniszter és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott előírások szerint 
zajlik (az 55/2020-as törvény 71. cikke (2) bekezdésének értelmében). 
 11. cikk   
(1) Az 1. cikk 1. pontjában előírt intézkedések betartását a Belügyminisztérium felügyeli. (2) 
Az 1. cikk 2–4. pontjaiban előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium és az Ifjúsági 
és Sportminisztérium ülteti gyakorlatba. Ezen előírások betartását a Belügyminisztérium 
felügyeli.  
3) Az 1. cikk 5–9. pontjaiban előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium és a 
Művelődési Minisztérium ülteti gyakorlatba. Ezen előírások betartását a 
Belügyminisztérium felügyeli.  
(4) Az 1. cikk 10. pontjában előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium és a 
Belügyminisztérium ülteti gyakorlatba. Ezen előírások betartását a Belügyminisztérium 
felügyeli.  
(5) Az 1. cikk 11. pontjában előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium és 
esetenként az Ifjúsági és Sportminisztérium, a Környezetvédelmi, Víz- és Erdőgazdálkodási 
Minisztérium, a Mezőgazdasági Minisztérium ülteti gyakorlatba. Ezen előírások betartását a 
Belügyminisztérium felügyeli.  



(6) Az 1. cikk 12–16. pontjaiban előírt szabályok betartását a Belügyminisztérium felügyeli.  
(7) Az 1. cikk 17. pontjában előírt intézkedések betartását a Belügyminisztérium felügyeli.  
(8) Az 1. cikk 18. pontjában előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium és a 
Belügyminisztérium ülteti gyakorlatba. Ezen előírások betartását a Belügyminisztérium 
felügyeli. 
(9) A 2. cikkben előírt szabályok betartását a Belügyminisztérium felügyeli.  
(10) A 3. cikkben előírt szabályok betartását az Egészségügyi Minisztérium és a 
Belügyminisztérium felügyeli.  
(11) A 4. cikkben előírt szabályok betartását a Közlekedési és Távközlési Minisztérium és a 
Belügyminisztérium felügyeli.  
(12) Az 5. cikkben előírt intézkedések betartását a Belügyminisztérium felügyeli.  
(13) A 6. cikk 8. pontjaiban előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium, az 
Energetikai és Gazdasági Minisztérium,  és az Országos Állategészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság ülteti gyakorlatba. A 6–7. cikk előírásainak betartását a 
Munkaügyi és a Belügyminisztérium felügyeli.  
(14) A 8. cikk előírásait a Közlekedési és Távközlési Minisztérium, az Egészségügyi 
Minisztérium és a Belügyminisztérium ülteti gyakorlatba. A 8. cikk előírásainak betartását a 
Munkaügyi és a Belügyminisztérium felügyeli.  
(15) A 9. cikk 1. pontjában előírt intézkedések betartását a Munkaügyi és a 
Belügyminisztérium felügyeli.  
(16) A 9. cikk 2–4. pontjában előírt intézkedések betartását a Munkaügyi és a 
Belügyminisztérium felügyeli.  
(17) A 9. cikk 5. pontjában előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium és a 
Belügyminisztérium ülteti gyakorlatba. Az előírások betartását a Munkaügyi és a 
Belügyminisztérium felügyeli. 
(18) A 9. cikk 6. és 10. pontjában előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium ülteti 
gyakorlatba. Az előírások betartását a Munkaügyi és a Belügyminisztérium felügyeli. 
(19) A 9. cikk 7. pontjában előírt intézkedéseket az Energetikai és Gazdasági Minisztérium 
és az Egészségügyi Minisztérium ülteti gyakorlatba. A 9. cikk 7. és 8. pontjában az előírások 
betartását a Munkaügyi és a Belügyminisztérium felügyeli. 
(20) A 9. cikkének 9. pontjában előírt intézkedéseket az Ifjúsági és Sportminisztérium és az  
Egészségügyi Minisztérium ülteti gyakorlatba. Az előírások betartását a Munkaügyi és a 
Belügyminisztérium felügyeli. 
(21) A 9. cikkének 11–13. pontjában előírt intézkedéseket az Energetikai és Gazdasági 
Minisztérium, a Környezetvédelmi, Víz- és Erdőgazdálkodási Minisztérium és az 
Egészségügyi Minisztérium ülteti gyakorlatba. Az előírások betartását a Munkaügyi és a 
Belügyminisztérium felügyeli. 
 (22) A 10. cikk előírásait az Oktatási Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium ülteti 
gyakorlatba. Az előírások betartását a Munkaügyi és a Belügyminisztérium felügyeli. 
 


