
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

SÜRGŐSSÉGI ESETEK HARGITA MEGYEI BIZOTTSÁGA 

 

A 26/2020.10.08. számú határozat 

Kiegészítő intézkedések bevezetése az új COVID-19 vírussal való megfertőződés 

kockázatának csökkentése érdekében Hargita megyében 

 

Figyelembe véve a 782/2020 számú kormányhatározat előírásait a vészhelyzet 

meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén 2020. szeptember 15-től kezdődően, 

valamint egyes intézkedések meghozatalát erre az időszakra a COVID-19 járvány megelőzése 

és megfékezése érdekében, szem előtt tartva: 

- 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 47/2020.10.05. számú határozatát; 

- a Kormány 21/2004. számú sürgősségi rendeletét;  

- figyelembe véve a 136/2020. számú törvény előírásait egyes intézkedések bevezetésére 

vonatkozóan a közegészségügy területén a biológiai és járványügyi kockázatot jelentő 

esetekben, valamint az 55/2020. számú törvény előírásait a COVID-19 járvány megelőzése és 

megfékezése érdekében; 

A Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága elfogadja jelen 

HATÁROZATOT: 

1. cikk  

Figyelembe véve az összesített esetszámot az utóbbi 14 napban 2020. október 9-én 6 órától 

kezdődően, a 2020. október 9–23. időszakra a következő intézkedéseket hozzák azon Hargita 

megyei települések esetében, ahol az esetszám meghaladja az 1,5/1000 lakost, éspedig: 

Fenyéd, Csíkkarcfalva, Gyergyócsomafalva, Csíkdánfalva, Galócás, Csíkmadaras, Csíkszereda, 

Csíkszentmihály, Csíkpálfalva, Csíkrákos, Csíkszentmárton, Madéfalva, Szentegyháza: 

a) a 782/2020 számú kormányhatározat 3-as számú melléklet 6. cikkének 11-es pontja 

értelmében, nem engedélyezett azoknak a gazdasági szereplőknek a nagyközönséggel 

folytatott tevékenysége, amelyek bárokat, klubokat és diszkókat működtetnek; 



b) a 782/2020 számú kormányhatározat 3-as számú melléklet 9. cikkének 11-es pontja 

értelmében, nem engedélyezett azoknak a gazdasági szereplőknek a nagyközönséggel 

folytatott tevékenysége, amelyek szerencsejáték szalonokat  működtetnek, beleértve a 

kaszinókat is, kivételt képeznek a fogadóirodák és a lottó kirendeltségek, ahol jegyet állítanak 

ki, a távolságtartásra és egészségbiztonságra vonatkozó szabályozások betartásával; 

c) a közösségi és magánjellegű rendezvényeket (koncertek, előadások, vásárok, 

sportesemények, szabadidős tevékenységek, stb.) csak az érvényben lévő távolságtartásra és 

egészségbiztonságra vonatkozó szabályozások betartásával engedélyezik;  

d) határozottan javasolják a védőmaszk viselését a lakóhelyen kívüli tartózkodás idejére; 

e) határozottan javasolják, hogy a veszélyeztetett személyek (idősek, nyilvántartott betegek) 

kerüljék a zsúfolt köztereket;  

f) bevezetik a védőmaszk viselésének kötelezőségét, oly módon, hogy ez az orrot és szájat is 

takarja, minden 5 év feletti személy esetében, minden oktatási intézmény 50 méteres 

körzetében; 

g) a helyi hatóságok kötelesek fertőtleníteni azokat a köztereket, amelyek az ügykezelésükbe 

tartoznak; 

h) a vallási ünnepségek szervezése csak azon személyek részvételével engedélyezett, akiknek 

a lakóhelye vagy székhelye az adott településen van, más településekről érkező résztvevők 

nélkül, betartva a távolságtartásra és az egészségbiztonságra vonatkozó szabályozásokat. 

2. cikk  

Minden Hargita megyei település esetében alkalmazzák a következő intézkedéseket: 

a) az ellenőrző tevékenységek növelése az eddigi intézkedések betartása érdekében, mint 

védőmaszk viselése, kézfertőtlenítés és társadalmi távolságtartás a zsúfolt helyeken (piacok, 

tömegközlekedési eszközök, nagyforgalmú zónák), felhívásokon és közleményeken keresztül, 

a Sürgősségi Esetek Helyi Bizottságai és a rendfelügyelő szervek bevonásával;  

b) az intézmények szintjén felosztják a munkaidő kezdési és befejezési óráit, annak érdekében, 

hogy csökkentsék a torlódást a csúcsidőkben; 

c) megszervezik a távmunkát a közintézményekben, ott ahol ez lehetséges, az irodai zsúfoltság 

csökkentése érdekében; 

d) bevezetik az épületek közös felületeinek fertőtlenítési kötelezőségét (felvonók, lépcsőházak 

esetében) a lakószövetségek számára, a helyi közigazgatási egységek támogatásával.  

3. cikk  



Az „Oltul" Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Felügyelősége, a Készenléti Műszaki Titkárságon 

keresztül kiközli jelen határozatot a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottság minden 

tagjának. 

4. cikk  

Hargita Megye Prefektusi Hivatala jelen határozatot sürgősséggel közli a Sürgősségi Esetek 

Helyi Bizottságainak, végrehajtás céljából.  

5. 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 


