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40/2020.11.09. számú határozat 
kiegészítő intézkedések bevezetése az új COVID-19 vírussal való megfertőződés 
kockázatának csökkentése érdekében Hargita megyében 

 
Figyelembe véve a 935/2020.11.05-i Kormányhatározat előírásait a 856/2020. számú 
kormányhatározat 2-es és 3-as mellékleteinek módosítására és kiegészítésére 
vonatkozóan, a vészhelyzet meghosszabbítására Románia területén, 2020. október 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 Bizottságának 49/2020.10.13. számú Határozatát; 
- a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszerének 21/2004 számú Sürgősségi 
rendeletét; 

- figyelembe véve az 55/2020 számú törvény előírásait a COVID-19 járvány 
megelőzése és megfékezése érdekében, ennek utólagos módosításaival és 
kiegészítéseivel;    

- szem előtt tartva 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; 

- figyelembe véve az Országos Intervenciós Koordonálási Központ  143.162/2020 
számú Átiratát; 

- A Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 50/2020.10.26. számú határozatát 
a járványtani kockázatot jelentő országok/területek jegyzékének elfogadására 
vonatkozóan, amelyek esetében karantén kötelezettséget vezetnek be az innen érkező 
személyek számára, akik belépnek Románia területére, és bizonyos szempontok 
tisztázására a 856/2020 számú kormányhatározat alkalmazására vonatkozóan, a  
vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén, 2020. október 15-től 
kezdődően, valamint egyes intézkedések meghozatalát erre az időszakra a COVID-19 
járvány megelőzése és megfékezése érdekében, 

- A Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 51/2020.11.02. számú Határozatát 
a járványtani kockázatot jelentő országok/területek jegyzékének elfogadására 
vonatkozóan, amelyek esetében karantén kötelezettséget vezetnek be az innen érkező 
személyek számára, akik belépnek Románia területére, és az utóbbi 14 napban jegyzett 
új esetek összesített értékének módosítására vonatkozóan, amely esetében kötelező a 
védőmaszk viselete minden nyílt térben; 
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- A Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 52/2020.11.02. számú határozatát 
kiegészítő intézkedések bevezetése az új COVID-19 vírussal való megfertőződés 
kockázatának csökkentése érdekében; 

 
- Az Oktatási Minisztérium 5972/2020. számú rendeletét a tevékenységek 

felfüggesztésére vonatkozóan, amelyek feltételezik az óvodások és tanulók személyes 
jelenlétét az oktatási intézményekben; 

- A 192/2020. számú sürgősségi rendeletet, az 55/2020-as törvény módosítására 
és kiegészítésére vonatkozóan, a COVID-19 járvány megelőzése és megfékezése 
érdekében hozott intézkedésekről, valamint a 81/2028-as törvény, 7-es cikkének, (a) 
betűje módosítására vonatkozóan, a távmunka szabályozását illetően, 

 
 
 

A Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága elfogadja jelen 
HATÁROZATOT: 

  
1. cikk  
a) Jelen határozat elfogadásától kezdődően, a SARS-COV-2 fertőzés terjedésének 
megelőzése érdekében, minden településen, az oktatási tevékenységek, amelyek a 
bölcsődések, óvodások és tanulók fizikai jelenlétét feltételezik az oktatási 
intézményekben, online módon fognak történni az elkövetkező 30 napban.  
b) Jelen határozat elfogadásától kezdődően, a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei 
Bizottságának 39/2020.11.05-i határozata érvényét veszti. 
2. cikk  
 a) Jelen határozat elfogadásától kezdődően, Hargita megye szintjén javasolják a 
védőmaszk viselésének kötelezettségét, úgy, hogy az az orrot és szájat is takarja, 
minden 5 éven felüli személy esetében, minden nyílt és zárt téren, függetlenül az 
utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszámtól. 
b)  A védőmaszk eltávolítása, csak rövid időre engedélyezett, dohányzás, élelmiszer és 
ital fogyasztásakor a teraszokon kívül, valamint egyéni sporttevékenység vagy más 
hasonló tevékenység folytatásakor, abban az esetben, ha a személyek a gyalogos 
forgalom által használt területeket elkerülik és legkevesebb 2 m-es távolságot tartanak 
más személyekel szemben; 
3. cikk  
a) A magánszféra munkáltatói, a központi és helyi közigazgatási intézmények és 
hatóságok, függetlenül alárendeltségi formájuktól és finanszírozásuktól, valamint a 
részvénytársaságok, országos társaságok, cégek és kereskedelmi társaságok, amelyek 
tőkéje teljes mértékben, vagy többségben állami tulajdonú vagy közigazgatási 
egységhez tartozó, és több mint 50 főt foglalkoztatnak, kötelesek a munkaprogramot 
távmunka formájában megszervezni vagy otthoni munkavégzés formájában, a törvény 
értelmében. 
b) Abban az esetben, amennyiben nem megoldható az alkalmazott munkavégzése 
távmunka vagy otthoni munkavégzés formájában, és a tömegközlekedési eszközökön 



való zsúfoltság elkerülése érdekében, a magán és közintézmények, valamint a 
gazdasági szereplők úgy kell megszervezzék a programjukat, hogy alkalmazottaikat 
legkevesebb két csoportra osszák, és munkakezdésük, munkavégzésük között 
legfeljebb egy órányi eltérés legyen; 

 
4. cikk  
a) Felfüggesztik az élelmiszerpiacok tevékenységét zárt térben, a vásárok, zsibvásárok, 
vegyes és mozgó piacok, valamint ócskapiacok tevékenységét, a 348/2004-es 
Kormányhatározat, 7-es cikke, (1)-es bekezdése szerint, a termékek és szolgáltatások 
kereskedelmére vonatkozóan köztereületeken, ennek utólagos módosításaival és 
kiegészítéseivel,  
b)Engedélyezett azoknak az élelmiszerpiacoknak a működése, amelyek nyílt 
közterületeken működnek, az egészségvédelmi szabályozások betartásával. 
5-ös cikk  
a) A külső terek, ahol az élelmiszertermékek, alkoholos és alkoholmentes italok 
előkészítése, felszolgálása és fogyasztása történik, és amelyeket kialakítottak és zárt 
köztérnek felelnek meg, amint ezt a 349/2009-es törvény szabályozza, a 
dohánytermékek fogyasztása hatásainak megelőzésére és megfékezésére 
vonatkozóan, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel, ezek esetében 
alkalmazzák az egészségvédelmi szabályozásokat és előírásokat, a 856/2020 számú 
kormányhatározat 3-as mellékletének, 6-os cikke, 1-es és 2-es pontja értelmében, a 
vészhelyzet meghosszabbítására Románia területén, 2020. október 15-től kezdődően, 
valamint egyes intézkedések meghozatalára erre az időszakra a COVID-19 járvány 
megelőzése és megfékezése érdekében. 
b) az (a) betűnél szabályok azokra a kereskedelmi szerepőkre is érvényesek, amelyek 
olyan zárt közterületeken is működne, amelyek födöttek, mennyezetük van és amelyek 
legkevesebb 2 fallal vannak határolva függetlenül azok jellegétől vagy hogy 
ideiglenesek esetleg állandóak 
c) megengedett  az élelmiszer-ipari termékek, valamint alkoholtartalmú és 
alkoholmentes italok elkészítése, felszolgálása és fogyasztása az erre a célra külön 
berendezett kültéri (az épületeken kívül elhelyezett, szabadtéri) tereken, - a (b) betűnél 
felsoroltak kivételével -, a legkevesebb 2 méteres távolság biztosításával az asztalok 
között és asztalonkként legtöbb 6 személlyel, ha ne ugyanahhoz az családhoz 
tartoznak, és az egészségügyi mminiszter, gazdasági miniszter és az Országos 
Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Hatóság elnökének közös rendelete alapján, 
amelyet az 55/2020 törvény 71. cikkének (2) bekezdése alapján adtak ki, utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel; 
6. cikk  
  a) azok a magán vagy közérdekű kereskedelmi szereplők, amelyek beltérben, zárt 
és/vagy kültéren folytatnak kereskedelmi, értékesítési és szolgáltatási tevékenységet 
folytatnak kül- és beltérben, kötelesek a 05:00-21:00 óraintervallumban megszervezzék 
tevékenységüket 



b) az a) betű előírásai szerint meghatározott 21.00-05.00 óraintervallum alól kivételt 
képezve, csak a házhozszállítási tevékenységet folytató kereskedelmi szereplők 
folytathatnak ügyfélszolgálatot 
c) Az a) betű előírásai alól kivételt képezve, a gyógyszerészeti egységek, üzemanyag 
töltőállomások és házhoz-szállítással foglalkozó kereskedelmi egységek megszokott 
munkaprogrammal működhetnek, betartva az egészségvédelmi előírásokat. 
7. cikk  
Minden településen tilos a lakosoknak a kijárás a 23.00-05.00 óraintervallumban a 
következő indokolt kivételekkel: 
a) a szakmai, munkahelyi érdekből történő kijárás, beleértve a lakóhely és munkahely 
között, illetve visszafelé a munkavégzés helye és lakóhely között; 
b) halaszthatatlan orvosi kezelés érdekében, amely nem végezhető el távkezelés útján 
valamnt gyógyszerek beszerzése cljából; 
c) a helység,település elhagyásával történő kijárás átutazó személyek, illetve olyan 
személyek esetében, akik utazásának ideje átfödésben van a kijárási tilalom 
intervallumával, mint a repülőgéppel, vonatt betűknél al, autóbusszal és más 
szállítóeszközökkel történő utazások, amit utazási jegy vagy más az utazás 
ellenértékének megtérítését bizonyitó irattal tudnak bizonyítani. 
d) indokolt kijárás, mint a gyerek gondozása/kísérése, időseknek, fogyatékkal élőknek 
nyújtott támogatás, gondozás, családtag elhalálozása. 
8. cikk  
A 7. cikk a) betűjénél szereplő szakmai érdekű kijárás okának ellenőrzéséhez, az 
ellenőrzött személyek kötelesek felmutatni, az illetékes 
hatósági személyeknek a munkahelyi igazolványt, az alkalmazó által kiállított 
igazolást vagy az előzetesen kitöltött saját felelősségi nyilatkozatot. 
9. cikk 
A 7. lit. b) - d) betűknél szereplő magán jellegű kijárás okának ellenőrzéséhez, az 
ellenőrzött személyek, kötelesek felmutatni az illetékes hatósági személyeknek az 
előzetesen kitöltött saját felelősségi nyilatkozatot. 
10. cikk 
 a) A munkáltatói igazolás / Saját felelősségi nyilatkozat típusnyomtatványa, jelen 
határozat mellékletében szerepel; 
b) A saját felelősségi nyilatkozat olvashatóan, kézzel is kitöltető előzetesen és kell 
tartalmazza a személy nevét, születési idejét, lakcímét, 
munkavégzésének címét, a kijárás okát, a kitöltés dátumát és az illető aláírását. 
11. cikk 
 Tilos ünnepi összejövetelek, évfordulós megemlékezések, nyilvános/magán jellegű 
beltéri/kültéri mulatságok szervezése; 
12. cikk  
 A Hargita megyei Olt Sürgősségi Helyzetek Felügyelőség az Állandó Technikai Titkárság 
révén tudomására hozza jelen határozatot a Hargita Megyei Sürgősségi Helyzetek 
Bizottsága minden tagjának. 
 13. cikk 



 Hargita Megye Prefektusi Hivatala jelen határozatot sürgősen minden Helyi Sürgősségi 
Helyzetek Bizottság tudomására hozza gyakorlatba ültetés céljából. 
14. cikk 
Jelen határozatot a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal és az  Olt Sürgősségi Helyzetek 
Felügyelőség hivatalos honlapján teszik közzé. 
 
Ion PROCA 
prefektus,  
a Hargita Megyei Sürgősségi Helyzetek Bizottságának elnöke 
 


