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A 30/2020. 10.16. számú, a további intézkedések bevezetéséről szóló, az új 
COVID-19 koronavírussal való szennyeződés kockázatának csökkentésére Hargita 

megyében 
 
 
Szem előtt tartva a  856/2020 számú kormányhatározat előírásait, amely a 

vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozik Románia területén 2020. október 15-től 
kezdődően, valamint a COVID-19 járvány megelőzése és megfékezése érdekében az 
említett időszakra bevezetett intézkedések alapján, figyelembe véve: 
- a COVID-19 járvány terjedését az új SARS-CoV-2 vírus következtében; 
- a COVID-19 fertőzések számának összesített adatait az utóbbi 14 napban a Hargita 
megyei települések esetében; 
- a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 49/2020.10.13. számú határozatát; 
- a Kormány 21/2004. számú sürgősségi rendeletét;  
- az 55/2020. számú törvény előírásait a COVID-19 járvány megelőzése és megfékezése 
érdekében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 
- figyelembe véve a 136/2020. számú törvény előírásait egyes intézkedések 
bevezetésére vonatkozóan a közegészségügy területén a biológiai és járványügyi 
kockázatot jelentő esetekben, 
- szem előtt tartva a Beavatkozások  Beavatkozásokat Összehangoló és Irányító 
Országos Központ 143.162/2020. számú átiratát,  

 
A Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága elfogadja jelen 

HATÁROZATOT: 
 

 
 1. cikk Figyelembe véve az összesített esetszámot az utóbbi 14 napban,  2020. október 
18-án 23 órától kezdődően a vészhelyzet idejére a következő intézkedéseket hozzák 
meg:  
- a védőmaszk viselése, úgy, hogy az orrot és a szájat takarja, azokon a településeken, 
ahol az új koronavírus-fertőzések 14 napra összesített száma ezer lakosra vetítve 3-nál 
kisebb vagy egyenlő, minden 5. életévét betöltött személy számára, akik nyílt 
köztereken tartózkodnak, úgy mint piacok, vásárok, váróhelyek (buszállomások, 
peronok vagy hasonló helyek), ünnepségeken, zarándoklatokon, a turisztikai 
látványosságoknál, a bevásárló központok gyalogos területein és minden oktatási 
intézmény 50 méteres körzetében; 
- kötelező a védőmaszk viselése, úgy, hogy az orrot és a szájat takarja, azokon a 
településeken, ahol az új koronavírus-fertőzések 14 napra összesített száma ezer 
lakosra vetítve 3-nál nagyobb,  minden 5. életévét betöltött személy számára a nyílt 
köztereken; 



- a fennti pontban meghatározott kültéri helyiségek működtetői, ügykezelői 
/tulajdonosai a maszkiveselés kötelezőségéről jól látható helyen tájékoztató anyagot 
kell kifüggesszenek; 
- az egyházi  tevékenységek, beleértve a szentmiséket és a közös imádkozásokat, a 
templomokban és/vagy azokon kívűl zajlik az egészségvédelmi szabályok betartásával, 
amelyeket az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter közös rendeletben 
határoznak meg, az 55/2020. számú törvény 45. és 71. cikke (2) bekezdésének 
értelmében; 
- a vallási körmenetek és/vagy zarándoklatok szervezése csak azon személyek 
részvételével engedélyezett, akiknek a lakóhelye vagy székhelye az adott településen 
van, a más településekről érkezőknek tilos a részvétel;    
- betiltják a szabadidős és szabadtéri sporttevékenységeket, kivéve azokat, amelyeken 
legfeljebb 10, nem egy házatartásban élő személy  vesz részt, amelyeket az 
egészségügyi miniszter esetenként az ifjúsági és sportminiszterrel, a környezetvédelmi 
miniszterrel vagy az agrárminiszterrel közös rendeletben határoz meg;   
- tilos minden magánjellegű esemény szervezése (esküvő, keresztelő, díszebédek stb) 
beltéri helyiségekben: szalonok, kultúrotthonok, vendéglők, bárok, kávézók, 
eseményrendezésre alkalmas termek/sátrak;   
- tilos minden magánjellegű esemény szervezése (esküvő, keresztelő, díszebédek stb) 
kültéri helyiségekben: szalonok, kultúrotthonok, vendéglők, teraszok, bárok, kávézók, 
eseményrendezésre alkalmas termek/sátrak;   
- megengedett a felnőtteknek szóló továbbképzési tanfolyamok, workshopok 
szervezése, beleértve az uniós finanszírozási projektek megvalósítása céljából 
szervezett tanfolyamokat, ha beltérben legtöbb 25 személy, kültéren legtöbb 50 
személy vesz részt rajtuk, betartva az előírt egészségvédelmi előírásokat, amelyekről az 
egészségügyi miniszter rendelete szól;  
- az nemzetvédelmi és közrendi feladatokat ellátó intézményeknek megengedett a 
kültéri specifikus tevékenységek szervezése, járványtani szakorvos felügyeletével; 
- a diplomáciai szakterületen, a diplomáciai kirendeltségek székhelyén, a Romániában 
akkreditált konzulátusi hivatalokban megengedett a kültéri specifikus események 
szervezése, ha biztosítva van minden résztvevő számára legkevesebb 4 m2 felület, és 
betartják az egészségvédelmi szabályokat; 
- a nyilvános események szervezéséről szóló 60/1991. számú törvény előírásai szerint 
megengedett az összejövetelek szervezése és lebonyolítása, ha a résztvevők száma 
nem haladja meg a 100 személyt és betartják a következő előírásokat:  
a) a védőmaszk viselése oly módon, hogy eltakarja az orrot és szájat, minden résztvevő 
esetében; 
b) minden résztvevő, aki belép az eseménynek helyet adó terembe, kötelezően 
fertőtleníti a kezeit; 
c) a résztvevők között 1 méteres távolság megtartása, és a résztvevőnkénti 4 nm-es 
felület biztosíátsa;   
d) az esemény során különböző anyagokat osztogató személyek kézfertőtlenítése;   
e) a közösségi és egyéni tisztasági szabályok betartása a Sars-Cov-2 vírussal való 
megfertőzés csökkentése és terjedésének megelőzése érdekében.  
- megtiltják a településeken belül a nem ugyabban a háztartásban élő személyek  6 főt 
meghaladó csoportokban való közlekedését, valamint hasonlók kialakulását; 



-tilos az alkalmi közúti személyszállítás (stoppolás), valamint a menetrend szerinti 
járatok kiegészítése, az érvényes jogszabályok szerint a vallási körmeneteken és/vagy a 
zarándoklatokon részvétel megkönnyítése céljából; 
- tilos a tevékenység a bárokban, klubokban, diszkókban;   
- azokban a kereskedelmi központokban, ahol több kereskedelmi egység működik nem 
egedélyezett a játszóhelyek, játéktermek, valamint bárok, klubhelyiségek és diszkók 
működtetése; 
- felfüggesztik azon kereskedelmi egységek  tevékenységét,  amelyek beltéri 
tevékenységet folytatnak a következő területeken: medencék működtetése, 
játszóházak és játéktermek működtetése; 
- a közintézmények, hatóságok, kereskedelmi egységek és szakágazati egységek 
kötelesek  úgy megszervezni tevékenységüket, hogy kötelezően biztosítva legyen a 
székhelyre való belépéskor a járványtani szűrés, a kezek fertőtlenítése mind a saját 
személyzet, mind a látogatók számára az egészségügyi és a belügyminiszter közös 
rendelete szerint, az 55/2020. számú törvény 13. és 71. cikke  (2) bekezdésének 
értelmében;  
-a fogászati rendelőkben és a non-Covid egészségügyi egységekben  kötelező a 
tevékenység megszervezése az egészségügyi miniszter  rendelete szerint, az 55/2020. 
számú törvény 71. cikke  (2) bekezdésének értelmében; 
- a szerencsejátékokban érdekelt kereskedelmi egységek, szépségszalonok, turisztikai 
szállásadók, valamint a közös zárt helyiségekben irodai munkát folytató egységek 
kötelesek betartani a gazdasági és az egészségügyi miniszter közös rendeletének  
előírásait, az 55/2020. számú törvény 71. cikke  (2) bekezdésének értelmében; 
- a kültéri strandokat, kültéri medencéket vagy konditermeket működtető 
kereskedelmi egységek kötelesek betartani az  az ifjúsági és sportminiszter és az 
egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott megelőzési előírásokat, az 
55/2020. számú törvény 71. cikke  (2) bekezdésének értelmében; 
- a balneológiai kezelési szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi egységek kötelesek 
betartani az egészségügyi miniszter rendelete által előírt megelőzési szabályokat,  az 
55/2020. számú törvény 71. cikke  (2) bekezdésének értelmében; 
 - 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, az 55/2020. számú törvény 71. cikke  (2) 
bekezdésének értelmében; 
- az oktatási intéményekben megengedett az oktatási tevékenység és az egyéb 
specifikus tevékenység, valamint a vizsgák megszervezése és lebonyolítása a 
tanulók/hallgatók, pedagógusok számára, ha betartják az oktatási és az egészségügyi 
miniszter közös rendeletének előírásait, az 55/2020. számú törvény 71. cikke  (2) 
bekezdésének értelmében; 
-ha 7 egymást követő napon 3 Sars-Cov-2 megbetegedési eset jelenik meg egy a 
diákok/hallgatók elszállásolását szolgáló épületben, az épületet 14 napra be kell zárni.   
Azok a diákok/hallgatók, akik nem tudnak hazamenni vagy más helyen megszállni, az 
illetékes oktatási egység kell biztosítson karantén jellegű szállást, valamint kell 
biztosítsa az alapszükségletek ellátását; 
- minden közintézmény és magán vagy állami gazdasági egységnek kötelező a 
távmunka  vagy otthoni munkavégzés lehetőségének elemzése/mérlegelése. Abban az 
esetben ha nem lehetséges a távmunka bevezetése, a tömegszállítás zsúfoltságának 



elkerülése érdekében a köz- és magánintézmények/egységek úgy szervezik meg 
tevékenységüket, hogy a személyzetet legalább két csoportba osszk, akik a 
tevékenységüket legalább 1 órás különbséggel kezdik és fejezik be; 
- a sportlétesítményekben zajló erőnléti felkészülések – a Romániában megszervezett 
edzőtáborok, edzések és sportrendzvények – csak az ifjúsági és sportminiszter és az 
egészségügyi miniszter közös rendeletében megállapított  feltételei mellett 
bonyolíthatók le,  az 55/2020. számú törvény 43. és 71. cikke  (2) bekezdésének 
értelmében; 
-  Romániában a sportrendezvényeket a közönség jelenléte nélkül szervezhetik meg, 
csak az ifjúsági és sportminiszter és az egészségügyi miniszter közös rendelete szerint,  
az 55/2020. számú törvény 43. és 71. cikke  (2) bekezdésének értelmében; 
- megengedett a leigazolt hivatásos és/vagy teljesítménysportolók fizikai felkészülése a 
szabadtéri vagy födött medencékben, míg a beltéri erőnléti felkészülések csak a 
résztvevők által a távolságtartási előírások betartásával megengedettek, úgy hogy 
biztosítva legyen a személyenkénti 7nm felület. 

2. cikk – A Hargita megyei közigazgatási egységek esetében, ahol az 1000 lakosra 
számított esetszám kisebb vagy egyenlő 1,5-nél, azaz Etéd, Szentábrahám, Bélbor, 
Tusnádfürdő, Balánbánya, Borszék, Kápolnásfalu, Csíkkarcfalva, Csíkcsicsó, 
Csíkszentgyörgy, Gyergyóholló, Korond, Csíkkozmás, Oroszhegy, Gyergyóditró, 
Székelyderzs, Szépvíz, Gyergyóalfalu, Gyergyószárhegy, Csíkszentlélek, 
Gyergyószentmiklós, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok, Homoródszentmárton, 
Homoródalmás, Csíkpálfalva, Nagygalambfalva, Parajd, Csíkrákos, Gyergyóremete, 
Máréfalva, Románandrásfalva, Salamás, Csíkszentdomokos, Csíkszentsimon, Újszékely, 
Zetelaka, Madéfalva, Maroshévíz, Gyergyóújfalu, Siménfalva, Gyergyótölgyes, Tusnád, 
Kányád, Székelyvarság, Vasláb, 2020. október 18., 23 óra – , november 1., 23 óra között 
az 1. cikkben leírt intézkedések mellett a következő előírásokat kell betartani:  
- a filmszínházak (mozik), előadótermek tevékenysége, koncertek megtartása csak úgy 
megengedett, ha a résztvevők számát a rendezvénynek helyet adó helyiségben a teljes 
befogadó kapacitás 50 százalékára korlátozzák; 
- a szabadtéri  előadások, koncertek, nyilvános vagy magánjellegű fesztiválok, és egyéb 
kulturális események szervezése csak akkor megengedett, ha legtöbb 300 személy vesz 
részt rajtuk, és a közönség ülőhelyeit, székeit úgy helyezik el, hogy köztük meglegyen a 
legkevesebb 2 méteres távolság, valamint a résztvevők kötelezően maszkot viselnek; 
- ha az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám meghaladja az 1000 lakosra 
számított 1,5-ös értéket, de kisebb vagy egyenlő az 1000 lakosra számított 3 esetnél, 
akkor a teljes befogadó kapacitás csak legtöbb 30 százaléka használható ki; 
- azon kereskedelmi egységek tevékenysége, ügyfélszolgálata, amelyek élelmiszerek, 
alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával, értékesítésével és 
felszolgálásával jár – mint a vendéglők, kávézók –, beltérben, csak abban az esetben 
megengedett, ha a 06:00-23:00 időintervallumban az erre a célra kialakított 
helyiségekben tartózkodó személyek száma nem haladja meg a teljes 
befogadóképesség 50 százalékát; 
- a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyekben működő vendéglők, 
kávézók működése csak akkor megengedett, ha csak az egységben elszállásolt 
személyeket szolgálják ki és azok létszáma nem lépi túl a teljes befogadóképesség 50 
százalékát a 06:00-23:00 óraintervallumban; 



- abban az esetben, ha a fent említett kereskedelmi egységek tevékenysége korlátozva 
van vagy teljesen fel van függesztve élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem 
alkoholtartalmú italok előállítása, értékesítése, felszolgálása megengedett, azzal a 
feltétellel, a termékek felszolgálása és elfogyasztása az erre megfelelő, szabadtérben 
kialakított helyiségekben történik meg, ahol biztosítva van az asztalok közötti 
legkevesebb 2 méteres távolság, és egy asztalnál legtöbb 6 személy ülhet, kivéve, ha 
ugyanazon családhoz tartoznak, és betartják az egészségügyi és gazdasági miniszter, 
illetve az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének az 55/2020 
számú törvény 71. cikkének (2) bekezdése értelmében az utólagos módosításokkal 
kiegészítésekkel kiadott közös rendeletébe foglalt egészségvédelmi előírásokat; 
- a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységek 
tevékenysége megengedett, ha nem lépik túl a helyiségeik teljes 
befogadóképességének 50 százalékát; 
- ha az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám meghaladja az 1000 lakosra 
számított 1,5-ös értéket, de kisebb vagy egyenlő az 1000 lakosra számított 3 esetnél, 
akkor a teljes befogadó kapacitás csak legtöbb 30 százaléka használható ki. 
 
3. cikk A Hargita megyei közigazgatási egységek esetében, ahol az 1000 lakosra 
számított esetszám nagyobb mint 1,5, de kisebb vagy egyenlő mint 3 – mint 
Csíkszereda, Gyergyócsomafalva, Székelykeresztúr, Szentegyháza, Csíkdánfalva, 
Felsőboldogfalva, Galócás, Lövéte, Farkaslaka, Csíkszentmihály, Bögöz, Oklánd, 
Kászonaltíz, Csíkszentkirály, Csíkszentmárton, Csíkszentimre, Csíkszenttamás –, 
valamint azon közigazgatási egységek esetében, ahol az elmúlt 14 napra számított 
összesített esetszám meghaladja az 1000 lakosra számított 3 esetet – mint 
Székelyudvarhely, Fenyéd, Csíkmadaras,  2020. október 18., 23 óra –november 1., 23 
óra között  az 1. cikkben leírt intézkedések mellett a következő előírásokat kell 
betartani:  
- a filmszínházak (mozik), előadótermek tevékenysége, koncertek megtartása csak úgy 
megengedett, ha a résztvevők számát a rendezvénynek helyet adó helyiségben a teljes 
befogadó kapacitás 30 százalékára korlátozzák; 
-ha az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám meghaladja az 1000 lakosra 
számított 3 esetet, tilos ezen tevékenységek, események megszervezése;  
- azon kereskedelmi egységek tevékenysége, ügyfélszolgálata, amelyek élelmiszerek, 
alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával, értékesítésével és 
felszolgálásával jár – mint a vendéglők, kávézók –, beltérben, csak abban az esetben 
megengedett, ha a 06:00-23:00 időintervallumban az erre a célra kialakított 
helyiségekben tartózkodó személyek száma egyszer sem haladja meg a teljes 
befogadóképességük 30 százalékát; 
- ha az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám meghaladja az 1000 lakosra 
számított 3 esetet, tilos a fent említett tevékenységek, folytatása; 
- a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyekben működő vendéglők, 
kávézók működése csak akkor megengedett, ha csak az egységben elszállásolt 
személyeket szolgálják ki és azok létszáma nem lépi túl a teljes befogadóképesség 30 
százalékát a 06:00-23:00 időintervallumban; 
- ha az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám meghaladja az 1000 lakosra 
számított 3 esetet, tilos a fent említett tevékenységek, folytatása ; 



- abban az esetben, ha a fent említett kereskedelmi egységek tevékenysége korlátozva 
van vagy fel van függesztve, az élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú 
italok előállítása, értékesítése megengedett, azzal a feltétellel, a termékek 
elfogyasztása nem az egység helyiségeiben történik; 
- az élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállítása, 
értékesítése, felszolgálása megengedett, azzal a feltétellel, a termékek felszolgálása és 
elfogyasztása erre megfelelő, szabadtérben kialakított helyiségekben történik meg, 
ahol biztosítva van az asztalok közötti legkevesebb 2 méteres távolság, és egy asztalnál 
legtöbb 6 személy ülhet, kivéve, ha ugyanazon családhoz tartoznak, és betartják az 
egészségügyi és gazdasági miniszterek, illetve az állategészségügyi és 
élelmiszerbiztonsági hatóság elnökének az 55/2020 számú törvény 71. cikkének (2) 
bekezdése értelmében az utólagos módosításokkal kiegészítésekkel kiadott közös 
rendeletébe foglalt egészségvédelmi előírásokat; 
-a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységek 
tevékenysége megengedett, ha nem lépik túl a helyiségeik teljes 
befogadóképességének 30 százalékát; 
- ha az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám meghaladja az 1000 lakosra 
számított 3 esetet, tilos a fent említett tevékenységek, folytatása; 
- kötelező a védőmaszk viselése, úgy hogy eltkakarja a szájat és orrot, minden 5. 
életévét betöltött személynek, minden kültéri, és közterületen, azokon a 
településeken, ahol az elmúlt 14 napra összesített esetszám meghaladja az 1000 
lakosra számított 3 esetet. 
 
4. cikk Az „Oltul" Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Felügyelősége, a Készenléti 
Műszaki Titkárságon keresztül kiközli jelen határozatot a Sürgősségi Esetek Hargita 
Megyei Bizottság minden tagjának. 
5. cikk Hargita Megye Prefektusi Hivatala jelen határozatot sürgősséggel közli a 
Sürgősségi Esetek Helyi Bizottságainak, végrehajtás céljából.  
6. cikk Jelen határozatot közzéteszik Hargita Megye Prefektusi Hivatalának honlapján 
és az „Oltul" Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Felügyelősége honlapján.  
 
 
Ion PROCA prefektus, 
a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottságának elnöke 

  
 
 
 
 
 


