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52/2020.11.05. számú Határozat 
kiegészítő intézkedések bevezetése az új COVID-19 vírussal való 

megfertőződés kockázatának csökkentése érdekében 

 
Figyelembe véve a járványügyi helyzet alakulását Románia területén, 2020.11.05-ig, 
Tekintettel az országos szinten jegyzett megbetegedések számának növekedésére, 

valamint az új igazolt megbetegedések számának napi növekedésére, a megelőzési 
intézkedések hiányos alkalmazására, a magán jellegű események szervezésére, a 
személyek mobilitására és sűrű érintkezésére, szempontok, amelyek folyamatos 

nyomást gyakorolnak a területi-adminisztratív egységek és egészségügyi rendszer 
kapacitására, 
A 21/2004 számú Sürgősségi Kormányrendelet, 4-es cikke, 1-es bekezdése, c) és d) 

betűje, valamint 81-es cikke értelmében, a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment 
Rendszerére vonatkozóan, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel, 
A 136/2020 számú Törvény 4-es cikke és 11-es cikke, 1-es bekezdése értelmében, 

egyes intézkedések bevezetésére vonatkozóan a közegészségügy területén a biológiai 
és járványügyi kockázati helyzet következtében, az 55/2020 számú Törvény 9-es 

cikke, 1-es bekezdése, 32-es cikke, 2-es bekezdése, 37-es cikke, 41-es cikke, 42-es 
cikke, 1-es bekezdése, 43-as cikke, 1-es bekezdése, 44-es cikke, 2-es és 3-as 
bekezdése, 45-ös cikke, 1-es bekezdése és 71-es cikke értelmében, egyes 

intézkedések bevezetésére vonatkozóan a COVID-19 járvány megelőzése és 
megfékezése érdekében, a 21/2004 számú Sürgősségi Kormányrendelet, 20-as cikke, 
l) betűje értelmében, a Sürgősségi Esetek Országos Menedzselési Rendszerére 

vonatkozóan, melyet módosításokkal és kiegészítésekkel fogadtak el a 15/2005 számú 
Törvény által, ennek utólagos a 94/2014-es Kormányhatározat 2-es és 4-es cikke 
értelmében, a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának szervezésére, működésére és 

összetételére vonatkozóan,  
 
 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen 
HATÁROZATOT: 

  

1. cikk - Jelen Határozat elfogadásától kezdődően, országos szinten 
javasolják a védőmaszk viselésének kötelezettségét, úgy, hogy ez az orrot és szájat 
is takarja, minden olyan személy esetében, aki betöltötte az 5 évet, minden nyílt és 

zárt közterületen, függetlenül az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszámtól.  
2. cikk - A tömegközlekedés zsúfoltságának elkerülése érdekében, javasolják, 

hogy  minden közintézmény és gazdasági szereplő, legyen ez a magán- vagy 

közszférából, úgy szervezze meg tevékenységét és munkaprogramját, hogy ez 
távmunka vagy otthoni munkavégzés formájában történjen, és ott ahol ezt a 

tevékenység jellege nem teszi lehetővé, úgy legyen a munkaprogram megszervezve, 
hogy az alkalmazottak legkevesebb két csoportra legyenek felosztva, akiknek  



munkakezdésük, munkavégzésük között legfeljebb 2 órányi eltérés legyen. Ennek az 

intézkedésnek a betartását a prefektusok és a munkavédelmi felügyelőség követi.  
3. cikk - A SARS-COV-2 megfertőződések terjedésének megelőzése érdekében, 

javasolják, hogy minden településen az oktatási tevékenységek, amelyek 

megkövetelik a bölcsődések, óvodások és iskolások személyes jelenlétét az oktatási 
intézményekben online rendszerbe történjen.  

4. cikk – (1) Románia minden településén, javasolják a személyek kijárásának 

megtiltását a lakáson/háztartáson kívül, 23.00-05.00 óra közötti időintervallumban.  
(2) Az (1)-es bekezdés előírásai alól kivételt képez, azoknak a személyeknek a 

kijárása a lakáson/háztartáson kívül, 23.00-05.00 óra közötti időintervallumban, akik 
a következő okok miatt hagyják el otthonukat: 

a) munkavégzés céljából, a lakás/háztartás és a munkahely/munkahelyek között 

és vissza; 
b) orvosi ellátás miatt, amely nem halasztható és nem végezhető 

távrendszerben, valamint gyógyszer beszerzés céljából; 

c) a személyek településen kívüli utazása, akik átutazóban vannak vagy olyan 
utazáson vesznek részt, melynek időintervalluma beleesik a tiltott időintervallumba, 
mint a repülős, vonatos, autóbuszos vagy más szállítóeszközös utazás és amelyet 

bizonyítani tudnak jeggyel vagy bármilyen más módon, ami igazolja az utazás 
kifizetését; 

d) indokolt célból, mint gyermek gondozása és kísérete, idősgondozás, beteg 

vagy sérült személyek ellátása vagy egy családtag halála esetében.  
5. cikk - (1) A szakmai érdekű kijárás okának ellenőrzéséhez, az ellenőrzött 

személyek, az illetékes hatósági személyeknek  kötelesek felmutatni a munkahelyi 

igazolványt, az alkalmazó által kiállított igazolást vagy a saját felelősségi nyilatkozatot. 
(2) A magán jellegű kijárás okának ellenőrzéséhez, az ellenőrzött személyek, az 

illetékes hatósági személyeknek kötelesek felmutatni az előzetesen kitöltött saját 
felelősségi nyilatkozatot. 
(3) A saját felelősségi nyilatkozat kell tartalmazza a személy nevét, születési idejét, 

lakcímét, munkavégzésének címét, a kijárás okát, a kitöltés dátumát és az illető 
aláírását. 

6. cikk -  Elfogadásra javasoljuk az ünnepi események alkalmával történő 

gyülekezések, évfordulók ünneplésének, nyilvános és magánjellegű, bel- és kültéri 
mulatságok  betiltását. 

7. cikk - (1) Elfogadásra javasoljuk a beltéri zöldség- és élelmiszerpiacok, 

vásárok, zsibvásárok, ócskapiacok, vegyes piacok, házaló piacok, árusok, 
tevékenységének felfüggesztését a nyilvános helyeken zajló termék és 
szolgáltatáskereskedelemről szóló 348/2004 kormányhatározat 7. cikkének (1) 

bekezdése értelmében az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal. 
(2) Engedélyezett azon mezőgazdasági- és élelmiszerpiacok tevékenysége, amely 
szabadtéren is lebonyolítható az egészségvédelmi előírások betartásával. 

8. cikk -  Elfogadásra javasoljuk, hogy a kültéri terek esetében, ahol 
élelmiszer-ipari termékek, valamint alkoholtartalmú és alkoholmentes italok 
elkészítése, felszolgálása és fogyasztása történik, amelyek úgy lettek kialakítva és 

beolvasztatók a beltéri közterületekbe, ahogyan azok meg vannak határozva a 
dohánytermékek fogyasztásának hatását és megelőzését szabályozó 349/2009 számú 

törvényben az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, azokra hasonlóképpen 
alkalmazhatók az egészségvédelmi szabályok és előírások, a készenléti helyzet 2020. 



október 15-től való meghosszabbításáról, valamint erre az időszakra előírt a COVID-19 

járvány hatásainak megelőzését célzó intézkedések meghatározásáról és gyakorlatba 
ültetéséről szóló 856/2020 kormányhatározat 3. mellékletének 6. cikkének 1 és 2 
pontjai szerint. 

9. cikk - Elfogadásra javasoljuk annak kötelezővé tételét, hogy azok a köz- és 
magánszférai kereskedelmi szereplők, amelyek értékesítési és szolgáltatási 
tevékenységet folytatnak kül- és beltérben, a 05:00-21:00 óraintervallumban 

szervezzék meg tevékenységüket 
(2) Az (1) bekezdés előírásai alól kivételt képezve, a 21:00-05:00 órák közötti 

időszakban a kereskedelmi szereplők csak a házhoz-szállítási szolgáltatásokat nyújtó 
kereskedelmi szereplőkkel kapcsolatos tevékenységüket folytathatják. 
(3) Az (1) bekezdés előírásai alól kivételt képezve, a gyógyszerészeti egységek, 

üzemanyag töltőállomások és házhoz-szállítással foglalkozó kereskedelmi egységek 
megszokott munkaprogrammal működhetnek, betartva az egészségvédelmi 
előírásokat. 

10. cikk -  Elfogadásra javasoljuk, hogy a jelen határozatba foglalt előírások 
megvalósítása 30 napos időszakra vonatkozóan történjen (legyen érvényes), ezt 
követően, a járványhelyzet függvényében dönteni lehessen ezen előírások további 

fenntartásáról, felfüggesztéséről vagy módosításáról.  
11. cikk - Jelen határozatot az Országos Sürgősségi Helyzetek Menedzselési 

Rendszere minden tagjának tudomására kell hozni, a gyakorlatba ültetés céljával ezen 

tagok vezetőinek rendeleteinek és határozatainak alapján. 
 

A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 

 
LUDOVIC ORBAN 

miniszterelnök 
 
 

 
 


