
 

A 2020. október 14-i a válasz/reagálási kapacitás fokozását célzó intézkedések 

 

 

1. cikk  A COVID-19 pandémia hatásait megelőző és csökkentő intézkedésekről szóló 

55/2020 törvény 5. cikke (1) bekezdésének d) betűjénél szereplő előírások szerint, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a következő intézkedéseket hozzák: 

1. a mentőszolgálatok és az önkéntes sürgősségi helyzetek szolgálatainak operatív 

koordinálása a 70/2020 sürgősségi kormányhatározat 54 és 55. cikke előírásai szerint, 

amelyek a járványhelyzet miatt megkövetelt intézkedésekről szólnak,  a 227/2015. számú 

pénzügyi törvény és az 1/2011. számú oktatási törvény, valamint más jogszabályok 

módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, amelyet 179/2020. számú törvénnyel 

fogadtak el; 

2. a helyi rendőrségek operatív koordinálása  a a 70/2020 sürgősségi kormányhatározat 

50-52. cikkeinek előírásai szerint.  

 2. cikk  Az 55/2020 törvény 5. cikke (1) bekezdésének e) betűjénél szereplő előírások 

szerint, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a következő intézkedéseket 

hozzák: 

1.  Biztosítani kell az idősgondozó otthonok, a fogyatékkal élők gondozóotthonainak, a 

gyermekelhelyező központok, más bentlakóotthonok működésének folytonosságát és az 

alkalmazottak munkaprogramjának meghatározását, az 55/2020 törvény 19. cikkének 

értelmében,  a megyei, valamint Bukarest municípium közegészségügyi igazgatóságának 

az engedélyével. 

2. A bentlakóotthonokat működtető szolgáltatók kötelesek a programjukat úgy 
megszervezni, hogy a helyi járványtani helyzetre érvényes előírásoknak megfeleljen, 
betartva a munkajogi szabályokat is. Ezekben a szolgálatokban a tevékenységet az 
illetékes hatóságok által elrendelt, a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megelőzését 
segítő előírások betartásával kell megszervezni. 

 

3. cikk Az 55/2020. számú törvény 5. cikke (1) bekezdésének f) betűjénél szereplő 

előírások szerint, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, biztosítani kell minden 

ideiglenes sürgősségi helyzetet menedzselő központ állandó működését, valamint a 



Beavatkozásokat Összehangoló és Irányító Országos Központ, a megyei és a bukaresti 

beavatkozási központok működését.   

 4. cikk  

(1) Az 1. cikk 1. pontjában meghatározott intézkedést a térségi sürgősségi esetek egységei, 

valamint a sürgősségi esetek felügyelőségei ültetik gyakorlatba.  

(2) Az 1. cikk 2. pontjában meghatározott intézkedést a Román Rendőrség, a 

megyei/bukaresti rendőrfelügyelőségeken keresztül ülteti gyakorlatba.   

(3) A 2. cikk előírásainak betartását a munkaügyi és szociális minisztérium követi.  

(4) A 3. cikknél előírt intézkedést azok az intézmények ültetik gyakorlatba, amelyek  

hatáskörébe a sürgősségi esetek operatív központjai, valamint a beavatkozásokat 

koordináló és irányító központok tartoznak. Az intézkedés betartását a 

belügyminisztérium követi.  

 

 


