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Utolsó frissítés: 2020. NOVEMBER 24
I. Hazautazás, határok átlépése
Kérdések

Válaszok

Melyek Románia esetében a magas kockázati
besorolású országok?

Montenegró, Francia Polinézia, Andorra, Luxemburg,
Ausztria, San Marino, Svájc, Georgia (Grúzia),
Liechtenstein, Szlovénia, Csehország, Lengyelország,
Guam, Horvátország, Olaszország, Franciaország,
Portugália, Örményország, Litvánia, Jordánia, ÉszakMacedónia, Magyarország, Bulgária, Szerbia, Amerikai
Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina és Dánia.

Magas kockázati besorolású országokból
kevesebb, mint 3 napra hazatérve mi a teendő?

A magas koronavírus-fertőzöttségű országokból
Romániába érkezőknek két napnál (48 óra) nem régebbi
negatív koronavírus-tesztet kell felmutatniuk, ha csak
háromnapos tartózkodásra érkeznek.

Magas kockázati besorolású országokból több,
mint 3 napra hazatérve mi a teendő?

Ha valaki több, mint 3 napig szeretne Romániában
tartózkodni úgy, hogy a magas koronavírus-fertőzöttségű
országok valamelyikéből érkezik, 14 napra karanténba
kell vonulnia, amit elhagyhat 10 nap után, ha a 8. napon
elvégeztet egy koronavírus tesztet és annak az
eredménye negatív.

Kik képeznek kivételt a magas kockázati
besorolású országokból Romániába érkezőket
illetően?



azok a Romániába jövő személyek, akik magas
kockázati besorolású térségből/országból érkeznek,
de a megérkezés előtt az utóbbi 14 egymást követő
napot megszakítás nélkül, olyan országban töltötték,
amelyre nem vonatkozik ez az intézkedés



a 2,4 tonna hasznos terhet meghaladó teherautók
vezetői;



azon személyszállító járművek vezetői, amelyek
több mint 9 férőhelyesek, beleértve a vezető helyét;



a 2,4 tonna hasznos terhet meghaladó teherautók
vezetői és azon személyszállító járművek vezetői,
amelyek több mint 9 férőhelyesek, akik szakmai
céllal utaznak ki a lakóhelyként megjelölt országból
egy EU tagországba vagy az EU-ból a lakóhelyül
szolgáló országba utaznak haza, függetlenül attól,
hogy saját célból, saját járművel történik az utazás;



az EP tagjai, parlamenti képviselők, és a nemzetközi
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intézményekhez tartozó személyzet, valamint
Románia nemzetközi szervekben, szervezetekben
való képviselői, amelyeknek Románia tagja;


a repülőgép-pilóták és a navigációs személyzet;



a mozdonyvezetők és a vasúti személyzet;



a román folyami, tengeri hajózási személyzet, amely
felmutatja az illetékes hatóságoknak a „nemzetközi
szállítási szektor munkatársainak kiállított
igazolványt”, amely típusa az EU Hivatalos
Újságának C. Sorozatának 2020.03.24-i 961 számú
kiadásában szerepel;



az a folyami és tengeri hajózási személyzet, amely
személyzetváltást hajt végre a romániai kikötőkben
tartózkodó hajókon,a kitűzött zászlótól függetlenül,
ha az országba lépéskor, illetve a
behajózáskor/partra szálláskor felmutatja az
illetékes hatóságoknak a a „nemzetközi szállítási
szektor munkatársainak kiállított igazolványt”,
amely típusa az EU Hivatalos Újságának C.
Sorozatának 2020.03.24-i 961 számú kiadásában
szerepel;



az a hajózási személyzet, amely a belső hajózási
útvonalakon zászlótól függetlenül hajózó hajókról
száll partra, azzal a feltétellel, hogy alkalmazója
biztosítja számára a a „nemzetközi szállítási szektor
munkatársainak kiállított igazolványt”, valamint a
szükséges védőfelszereléseket a hajótól a
szálláshelyig tartó közlekedés során, és ahol a
szolgálatteljesítések között elérhető;



azok a határon át ingázva munkába járó dolgozók,
akik Romániából Magyarországra, Bulgáriába,
Ukrajnába vagy a Moldvai Köztársaságba lépnek be,
valamint a fent említett országokban kereskedelmi
tevékenységet folytató cégek román
állampolgárságú alkalmazottai, akik az országba való
belépéskor szerződés felmutatásával igazolják
munkaviszonyukat az illető céggel;



azon romániai kereskedelmi egységek alkalmazottai,
akik Románián kívül végeznek munkálatokat
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érvényes szerződések alapján, az országba való
visszatéréskor, ha bizonyítani tudják
munkaviszonyukat az idegen országbeli
haszonélvezővel;


a külföldi cégek képviselői, amelyeknek Románia
területén leányvállalatai/kirendeltségei/fiókjai
működnek, ha az országba lépéskor bizonyítják a
Románia területén működő egységgel való
munkaviszonyukat;



az egészségügyi, orvoslási, tudományos, gazdasági,
védelmi, közrendi felszerelések, készülékek,
technológiák használási, felszerelési, üzembe
helyezési, karbantartási munkálatainak elvégzése
céljából Románia területére belépő személyek,
valamint az említett szakterületeken szakmunkát
végzők, ha bizonyítani tudják a haszonélvezőkhöz
kapcsolódó munkaviszonyukat, illetve a nemzetközi
szervek, szervezetek felügyelői;



a diplomáciai küldöttségek tagjai, konzulátusok
alkalmazottai és más hitelesített diplomáciai
képviseletek tagjai, diplomata útlevelek birtokosai,
asszociált személyzet, Románia konzuli és
diplomáciai testületének tagjai és diplomata,
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai,
beleértve ezek családtagjait is;



az országos védelmi rendszer, közrendi és
nemzetbiztonsági alkalmazottai amikor visszatérnek
az országba külföldi szolgálatteljesítőst követően;



tanulók/hallgatók, román állampolgárok vagy
külföldön lakó állampolgárok, akik felvételi vizsgát
tettek romániai tanintézményekbe vagy itt fejezik be
tanulmányaikat vagy tanulmánykezdési célból
utaznak Romániába, ezek kísérői, amennyiben az
előbbiek még kiskorúak;



a külföldön tanuló személyek, akik napi szinten
ingáznak az oktatási intézményhez és vissza, ha
felmutatják hallgatói jogviszonyukat igazoló
irataikat, beleértve a kiskorú diákok kísérőit is ; (20)
a nemzetközi sportküldöttségek tagjai, akik
Romániában megrendezett megmérettetéseken
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vesznek részt, a törvény értelmében, sportfórumok
hivatalosságai, akik ezen eseményeket szervezik,
kirendelt sportbírók, hiteles újságírók;


a külföldön sportoló sportolók, akiket behívtak az
országos válogatottba a törvény értelmében
megrendezett eseményeken való képviseléshez,
Romániába visszatérő sportküldöttségek tagjai,
román hivatalosságok és bírók, akiket nemzetközi
sporteseményekre delegáltak illetve romániai
sportújságírók akik ezekről az eseményekről
tudósítottak;



a romániai klubokhoz igazolt külföldi sportolók, akik
visszatérnek a klubhoz miután országukat
képviselték nemzetközi eseményeken, amennyiben
érvényes munkaszerződéssel rendelkeznek az illető
romániai klubbal;



a szociális ellátásban dolgozó az EU-ban
munkaszerződés révén szolgálatot teljesítő
személyek, ha legtöbb 48 órával a határátlépést
megelőzően negatív vírustesztet tudnak felmutatni;



a Romániában filmet forgató stábok, ha felmutatják
a jelenlétük szükségességét bizonyító iratot és egy
negatív vírustesztet, amely legtöbb 48 órával a
Romániába való belépést megelőzően lett
elvégezve;



Románián átutazó személyek ha a belépést követő
24 óra alatt el is hagyják az országot;

II. Romániából való kiutazás olyan országokba, amelyek korlátozzák a román
állapolgároknak a beutazását
Kérdések

Válaszok

Mely országok korlátozzák a román
állampolgároknak a beutazását?

A különböző országok intézkedései a következő linken
érhetőek el:
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https://www.borbolycsaba.ro/nemzetkozi-kozlekedesifeltetelek/

III. Munkaviszony/ Munkavégzés
Kérdések

Válaszok

Milyen esetben KÖTELEZŐ a munkavégzést
távmunkában megszervezniük az állami
intézményeknek és magánvállalatoknak?

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.
Abban az esetben, amennyiben nem megoldható az
alkalmazott munkavégzése távmunka vagy otthoni
munkavégzés formájában, 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.

IV. Karantén
Kérdések

Válaszok

Kikre vonatkozik?

A magas koronavírus-fertőzöttségű országokból
Romániába érkezőkre, akik 3 napnál több ideig
szeretnének romániában tartózkodni.

Mennyi ideig tart?

14 napot. Ugyanakkor a 8-ik napon végezhető egy
koronavírus teszt és amennyiben az negatív, az illető
személy a 10-ik napon mentesülhet a további
karanténkötelezettség alól.
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VI. Hargita megyére vonatkozó intézkedések
Hargita megye összes településére vonatkozó intékzedések
Kérdések

Válaszok

A lakhelyen kívüli tartózkodás ideje alatt kell
maszkot viselni?

Hargita megye minden települése esetében KÖTELEZŐ
a védőmaszk viselése, 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.

Milyen esetekben vehető le mégis rövid időre a
maszk?

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 méteres távolságot tartanak más
személyektől.

Végezhetőek olyan tevékenységek, amelyek a
bölcsődések, óvodások és tanulók fizikai
jelenlétét feltételezik?

NEM. Minden településen az oktatási tevékenységek,
amelyek 0 éves kortól a tanulók fizikai jelenlétét
feltételezik az oktatási intézményekben, online módon
fognak történni az elkövetkező 30 napban.

A településeken való közlekedést illetően van
szabályozás, hogy hányan lehetnek egy
csoportban?

Van. A településeken belül a nem ugyabban a
háztartásban élő személyek legtöbb 6-on
közlekedhetnek együtt, csoportosan.

Milyen kijárási korlátozás érvényes Hargita
megyére?

Minden településen tilos a kijárás a 23.00-05.00
óraintervallumban.
Megengedett az említett időintervallumban a kijárás a
következő indokolt esetekben, úgy, hogy az ellenőrzött
személyek kötelesek felmutatni, az illetékes hatósági
személyeknek a munkahelyi igazolványt, az alkalmazó
által kiállított igazolást vagy az előzetesen kitöltött saját
felelősségi nyilatkozatot (ezek letölthetőek a következő
oldalról
https://www.borbolycsaba.ro/formanyomtatvanyok/ ):
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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 valamint 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, vonattal,
autóbusszal és más szállítóeszközökkel történő
utazások, amit utazási jegy vagy más, az utazás
ellenértékének megtérítését bizonyító irattal tudnak
bizonyítani.
d) indokolt kijárás, mint a gyerek gondozása/kísérése,
időseknek, fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás,
gondozás, családtag elhalálozása.
A saját felelősségű nyilatkozat kézzel is
kitölthető?

IGEN. A saját felelősségű nyilatkozat olvashatóan,
kézzel is kitöltető előzetesen. Kell tartalmazza a
személy nevét, születési idejét, lakcímét,
munkavégzésének címét, a kijárás okát, a kitöltés
dátumát és az illető aláírását.

Működhetnek az élelmiszerpiacok, vásárok,
zsibvásárok, vegyes és mozgó piacok, valamint
ócskapiacok?

NEM. Felfüggesztették 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.
Engedélyezett azoknak az élelmiszerpiacoknak a
működése, amelyek nyílt közterületeken működnek, az
egészségvédelmi szabályozások betartásával.

Milyen szabályozás vonatkozik a külső terek
esetében, ahol az élelmiszertermékek, alkoholos
és alkoholmentes italok előkészítése,
felszolgálása és fogyasztása történik?

Azon kereskedelmi egységek tevékenysége, amelyek
élelmiszerek előállításával, forgalmazásával,
felszolgálásával foglalkoznak, valamint alkoholos és
nem alkoholos italok értékesítésével, mint a vendéglők,
kávézók, az épületen belül úgy folyhat, hogy nem
léphetik túl a teljes kapacitásuk 50%-os kihasználtságát
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06:00-23:00 óraintervallumban, azokban a
megyékben/helységekben ahol az összesített esetszám
az elmúlt 14 napban nem haladja meg vagy egyenlő
1,5-el 1000 lakosra visszaosztva; nem léphetik túl teljes
kapacitásuk 30%-kos kihasználtságát 6.00–23 óra
között, ha az elmúlt 14 napban a megyében/helységben
előforduló esetszám meghaladja az 1,5/1000 fő
előfordulási arányt, de kisebb 3/1000 főnél, és tilos
működniük, ha az 1000 főre számított esetszám
meghaladja a 3-at;
2. a szállodákban, panziókban, más szálláshelyeken
működő vendéglők, kávézók tevékenysége folyhat
abban az esetben, ha nem lépik túl a maximális
kapacitásuk 50 százalékát 06:00-23:00 órák között,
azokban a megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14
napban összesített esetszám kisebb vagy egyenlő
1,5/1000 lakos; nem léphetik túl teljes kapacitásuk 30
százalékos kihasználtságát 06.00-23.00
óraintervallumban, ha az elmúlt 14 napban összesített
esetszám a megyében/helységben nagyobb 1,5-nél
1000 lakosra számítva, de kevesebb/egyenlő mint
3eset/1000 lakos, illetve csak az elszállásolt vendégeket
szolgálhatják ki, amennyiben az 1000 lakosra számított
esetszám túllépi a 3-at az elmúlt 14 napban.
A fenti előírások azokra a kereskedelmi szerepőkre is
érvényesek, amelyek olyan zárt közterületeken is
működnek, amelyek födöttek, mennyezetük van és
amelyek legkevesebb 2 fallal vannak határolva,
függetlenül azok jellegétől vagy hogy ideiglenesek,
esetleg állandóak.
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 nem ugyanahhoz az családhoz
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tartoznak.
Megtrathatóak a keresztelők, lakodalmak,
díszebédek?

Tilos minden jellegű társas rendezvény szervezése
(esküvő, keresztelő, díszebédek, névnapi bulik stb)
beltéri vagy kültéri helyiségekben: szalonok,
kultúrotthonok, vendéglők, bárok, kávézók,
eseményrendezésre alkalmas termek/sátrak.
Tilos ünnepi összejövetelek, évfordulós
megemlékezések, nyilvános/magán jellegű
beltéri/kültéri mulatságok szervezése is.

Beltérben, zárt és/vagy kültéren milyen formában
végezhetőek kereskedelmi, értékesítési és
szolgáltatási tevékenységek?

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.
Kivételt képeznek:
A meghatározott 21.00-05.00 óraintervallumon kívül,
csak a házhozszállítási tevékenységet folytató
kereskedelmi szereplők folytathatnak ügyfélszolgálatot.
Ugyancsak kivételt képeznek a gyógyszerészeti
egységek, üzemanyag töltőállomások és házhozszállítással foglalkozó kereskedelmi egységek. Ezek a
megszokott munkaprogrammal működhetnek, betartva
az egészségvédelmi előírásokat.

Megtarthatóak a a felnőtteknek szóló
továbbképzési tanfolyamok, workshopok?

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

Kik vehetnek részt a vallási ünnepségeken
(körmenetek, zarándoklatok)?

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.
Az egyházi tevékenységek, beleértve a szentmiséket és
a közös imádkozásokat, a templomokban és/vagy
azokon kívűl zajlik az egészségvédelmi szabályok
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betartásával engedélyezettek, amelyeket az
egészségügyi miniszter és a belügyminiszter közös
rendeletben határoznak meg.
Működtethetőek a medencék, játszóházak és
játéktermek?

Felfüggesztették azon kereskedelmi egységek
tevékenységét, amelyek beltéri tevékenységet
folytatnak a következő területeken: medencék
működtetése, játszóházak és játéktermek működtetése

Milyen esetben kérvényezheti a szülők
valamelyike, hogy maradhasson otthon
gyermekével?

A 2020/147-es sürgősségi kormányrendeletet
kiegészítő jogszabály értelmében azokban az
esetekben, amikor valamely tanintézetben a sárga
forgatókönyv szerinti hibrid vagy a vörös forgatókönyv
szerinti online oktatás zajlik, a szülőknek járó fizetett
szabadnapok számát a megyei vészhelyzeti bizottság
vonatkozó határozatába foglaltak alapján szabják meg.
Az intézkedés azokra a szülőkre is érvényes, akiknek
gyereke a család- vagy szakorvos által igazolt krónikus
betegsége miatt vesz részt online oktatásban. Ez
esetben a szülőnek a szabadnapokra vonatkozó
igénylés mellé csatolnia kell a gyerek születési
bizonyítványát, az orvosi igazolást, illetve a másik szülő
felelősségvállalási nyilatkozatát arról, hogy ő nem
részesült fizetett szabadnapokban az említett
sürgősségi rendelet alapján. A kormány döntése
értelmében ugyanakkor a sárga és vörös forgatókönyv
esetén csak akkor jár fizetett szabadnap a szülőknek, ha
távmunkára nincs lehetőség - ezt a munkaadó dönti el,
hogy van-e lehetőség. A jogszabály szerint bruttó bére
75 százalékára jogosult az a szülő, akinek 12 évnél
kisebb gyerek olyan iskolába jár, amelyben a
koronavírus-járvány miatt felfüggesztették a tantermi
oktatást. Az összeg nem haladhatja meg az országos
bruttó átlagbér 75 százalékát.

Otthon maradhatnak ezentúl a koronavírussal
fertőzöttek?

Igen. Háziorvosuk felügyelete alatt otthon
maradhatnak ezentúl azok a koronavírussal fertőzöttek,
akiknek nincsenek tüneteik, vagy mindössze enyhe
tüneteik vannak. Csak akkor kell szakorvoshoz
fordulniuk, ha erősödnek a tüneteik. A háziorvosok
ugyanakkor igazolást adhatnak ki, ami táppénzre
jogosítja fel a pácienst.
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Hargita megye azon településeire vonatkozó intézkedések, ahol az 1000 lakosra
számított esetszám kisebb vagy egyenlő mint 1,5.
Kérdések

Válaszok

Mely települések esetében kisebb vagy egyenlő
1,5-el az 1000 lakosra számított esetszám?

Etéd,
Tusnádfürdő,
Balánbánya,
Borszék,
Kápolnásfalu, Csíkkarcfalva, Csicsó, Csíkszentgyörgy,
Gyergyócsomafalva,
Gyergyóholló,
Korond,
Csíkkozmás, Csíkdánfalva, Székelyderzs, Oroszhegy,
Gyergyóditró,
Gyergyóalfalu,
Gyimesközéplok,
Gyimesfelsőlok, Madaras, Homoródszentmárton,
Csíkpálfalva, Kászonaltíz, Csíkrákos, Csíkszentkirály,
Csíkszentdomokos, Csíkszentsimon, Csíkszentimre,
Madéfalva, Gyergyóújfalu, Gyergyótölgyes, Tusnád,
Kányád, Szentegyháza, Vasláb.

Megengedett a filmszínházak (mozik),
előadótermek tevékenysége?

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 rendezvények megszervezése milyen
formában engedélyezett?

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.

A vendéglők, kávézók beltérben milyen
körülmények között működhet ügyfélfogadás
azokon településeken, ahol az 1000 lakosra
számított esetszám kisebb vagy egyenlő 1,5-el?

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
beltérben és kültéren milyen körülmények között
működhet ügyfélfogadás ?

Beltérben:
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
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50 százalékát a 06:00-23:00 óraintervallumban
Kültéren:
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 a vonatkozó
egészségvédelmi előírásokat
A szerencsejátékok működtetésére engedéllyel
rendelkező kereskedelmi egységek tevékenysége
megengedett?

Igen, ha nem lépik túl a helyiségeik teljes
befogadóképességének 50 százalékát.

Működhet a hagyományos oktatás?

Nem. A hagyományos oktatás fel van függesztve, át kell
térni kizárólag az on-line oktatásra. A diákok kizárólag
on-line tanulnak és a felfüggesztés idején tilos
tanulócsoportokat létrehozni.

Hargita megye azon településeire vonatkozó intézkedések, ahol az 1000 lakosra
számított esetszám nagyobb mint 1,5, de kisebb vagy egyenlő mint 3.
Kérdések

Válaszok

Mely települések esetében nagyobb 1,5-nél de
kisebb vagy egyenlő mint 3 az 1000 lakosra
számított esetszám?

2020 november 12. és november 26. között a
következők: Fenyéd, Lövéte, Homoródalmás,
Máréfalva, Csíkszentmárton, Csíkszenttamás
2020 november 17. és december 2. között a
következők:
Szépvíz, Galócás, Csíkszentlélek, Csíkszereda, Bogöz,
Oklánd, Parajd, Gyergyóremete, Újszékely,
Székelyvarság, Zetelaka.

Megengedett a filmszínházak (mozik),
előadótermek tevékenysége?

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

A vendéglők, kávézók beltérben milyen

Azon kereskedelmi egységek tevékenysége,
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körülmények között működhet ügyfélfogadás?

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 30 százalékát.

A szállodákban, panziókban és más típusú
szálláshelyekben működő vendéglők, kávézók
beltérben és kültéren milyen körülmények között
működhet ügyfélfogadás?

Beltérben:
A szállodákban, panziókban és más típusú
szálláshelyekben működő vendéglők, kávézók beltérben
történő 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 óraintervallumban
Kültéren:
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 egészségvédelmi előírásokat.

A szerencsejátékok működtetésére engedéllyel
rendelkező kereskedelmi egységek tevékenysége
megengedett?

A szerencsejátékok működtetésére engedéllyel
rendelkező kereskedelmi egységek tevékenysége
megengedett, ha nem lépik túl a helyiségeik teljes
befogadóképességének 30 százalékát;

Működhet a hagyományos oktatás?

Nem. A hagyományos oktatás fel van függesztve, át kell
térni kizárólag az on-line oktatásra. A diákok kizárólag
on-line tanulnak és a felfüggesztés idején tilos
tanulócsoportokat létrehozni.

Hargita megye azon településeire vonatkozó intézkedések, ahol az 1000 lakosra
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számított esetszám meghaladja a 3-at.
Kérdések

Válaszok

Mely települések esetében nagyobb mint 3 az
1000 lakosra számított esetszám?

2020 november 12., és 2020. november 26. között:
Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós, Farkaslaka,
Székelyudvarhely, Siménfalva, Maroshévíz.
2020 november 17., és 2020. december 2. között:
Szentábrahám, Bélbor, Felsőboldogfalva,
Gyergyószárhegy, Csíkszentmihály, Nagygalambfalva,
Székelyandrásfalva, Salamás, Gyergyóvárhegy

Működhet a hagyományos oktatás?

Nem. A hagyományos oktatás fel van függesztve, át kell
térni kizárólag az on-line oktatásra. A diákok kizárólag
on-line tanulnak és a felfüggesztés idején tilos
tanulócsoportokat létrehozni.

Megengedett a filmszínházak (mozik),
előadótermek tevékenysége?

Nem. Tilos ezen tevékenységek, események
megszervezése.

A vendéglők, kávézók beltérben milyen
körülmények között működhet ügyfélfogadás?

Nem működhet! Betiltják azon kereskedelmi egységek
beltérben zajló tevékenységét, amelyek élelmiszerek,
alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok
előállításával, értékesítésével és felszolgálásával jár –
vendéglők, kávézók.

A szállodákban, panziókban és más típusú
szálláshelyekben működő vendéglők, kávézók
milyen formában működhetnek?

A szállodákban, panziókban és más típusú
szálláshelyeken a vendéglők, kávézók működése csak
akkor megengedett, ha csak az egységben elszállásolt
személyeket szolgálják ki. Ha ezen kereskedelmi
egységek tevékenysége korlátozott vagy fel van
függesztve, az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem
alkoholtartalmú italok előállítása, értékesítése,
megengedett, azzal a feltétellel, a termékek
felszolgálása és elfogyasztása nem az illető
egységekben (belterében) történik.

Az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem
alkoholtartalmú italok előállítása, értékesítése,
felszolgálása megengedett?

Megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek
felszolgálása és elfogyasztása az erre megfelelő,
szabadtérben kialakított helyiségekben történik, ahol
biztosítva van az asztalok közötti legkevesebb 2
méteres távolság, és egy asztalnál legtöbb 6 személy
ülhet, ha nem ugyanahhoz a családhoz tartozik, és
betartják az egészségügyi előírásokat.
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A szerencsejátékok működtetésére engedéllyel
rendelkező kereskedelmi egységek tevékenysége
megengedett?

Nem. Tilos ezen tevékenységek megszervezése.

Kötelező a védőmaszk viselése?

Kötelező a védőmaszk viselése, úgy hogy eltkakarja a
szájat és orrot, minden 5. életévét betöltött
személynek, minden a nyilvános közterületen.
Közterületen levehető a maszk dohányzás, élelmiszer
és folyadékok fogyasztása, illetve sportolás idejére.
Fontos azonban, hogy az illető a gyalogos forgalmon
kívül, a járókelőktől legkevesebb 2 méteres távolságra
tartózkodjon.
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