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54/2020.11.12. számú határozat 

a vészhelyzet meghosszabbításának szorgalmazására vonatkozóan és kiegészítő 

intézkedések bevezetésére az új koronavírussal való megfertőződés kockázatának 

csökkentése érdekében 

 

 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen 

HATÁROZATOT: 

 

1. cikk  

Szorgalmazzák a vészhelyzet meghosszabbítását az ország egész területén, egy 30 

napos időszakra, 2020. 11. 14-től kezdődően. 

 

2. cikk  

A SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződés megelőzésére és megfékezésére hozott 

intézkedéseket, amelyeket 2020.11.14-től kezdődően szükséges alkalmazni, jelen 

járványhelyzet függvényében, az 1-es mellékletben rögzítik. 

 

3. cikk   

(1) Jóváhagyják a magas fokozatú járványtani kockázatot jelentő 

országok/térségek/területek jegyzékét, amelyek esetében karanténkötelesek azok a 

személyek, akik Romániába érkeznek ezekből az országokból, a 2-es melléklet szerint. 

(2) A Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 36-os számú határozata és utólagos 

módosításai, kiegészítései értelmében hozott karanténintézkedések alól kivételt 

képeznek azok a személyek, akik Dániából érkeznek. 

 

4. cikk  

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 36/2020.07.21. számú határozata 3. 

cikkének o) betűje módosul és a következő tartalommal bír: 

o) a diplomáciai testületek, konzulátusok, más Bukarestbe kihelyezett diplomáciai 

képviseletek és a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek, kölcsönösség alapján, a 

diplomataszemélyzethez tartozó alkalmazottak, a Romániai Diplomáciai és Konzuli 

Testület tagjai és a diplomata-útlevéllel és hivatali útlevéllel rendelkező személyek, 

valamint ezek családtagjai; 



 

5. cikk 

Jelen határozatot az Sürgősségi Esetek Országos Menedzsmentrendszer minden 

egységének tudomására kell hozni, a gyakorlatba ültetés céljával. 

 

6. cikk 

Az 1-es és a 2-es melléklet jelen határozat szerves részét képezi. 

 

A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 

 

LUDOVIC ORBAN 

miniszterelnök 

 

 

 

 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 54-es határozatának 1-es melléklete 

 

Fertőzések megelőzésére és megfékezésére hozott intézkedések, melyek 

alkalmazása javasolt a vészhelyzet idején 

 

1. Továbbra is fenntartják a mentőszolgálatok és a sürgősségi esetek önkéntes 

szolgálatai működésének koordinálását a sürgősségi esetek megyei 

felügyelőségei és a bukarest-ilfovi sürgősségi esetek felügyelősége által, 

valamint a helyi rendőrségek, illetve Bukarest municípium rendőrségének 

vezérigazgatósága, valamint a megyei rendőrfelügyelőségek által. 

2. Továbbra is fenntartják a tevékenységek folytonossága biztosításának 

kötelezettségét az idősgondozó központok esetében, a sérült vagy egészséges 

gyermekek és felnőttek elhelyezőközpontjai esetében, valamint más 

veszélyeztetett csoportok esetében, valamint az alkalmazottak 

munkaprogramjának meghatározását a megyei közegészségügyi igazgatóságok 

és Bukarest municípium közegészségügyi igazgatósága láttamozásával. 

3. Továbbra is fenntartják a szociális szolgáltatásokat nyújtó otthongondozási 

szolgáltatók kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy programjukat a helyi 

szinten létező járványtani helyzet függvényében szervezzék meg a munkaügyi 

törvény előírásainak betartásával. Az ezen szolgáltatások szintjén szervezett 

tevékenység lebonyolítása a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megelőzése és 



megfékezése érdekében hozott szabályozások betartásával történik, melyeket 

az illetékes hatóságok rendelnek el. 

4. Továbbra is fenntartják minden időszakos tevékenységű sürgősségi esetekért 

felelős operatív központ tevékenységének állandó működése biztosításának 

kötelezettségét, valamint az Intervenciómenedzselési Országos Központ és a 

megyei központok/Bukarest municípium központja esetében.  

5. Szükségesnek tartják továbbra is a védőmaszk viselésének kötelezettségét a 

köztereken, a munkahelyen, a kereskedelmi központokban, a 

tömegközlekedési eszközökön, minden 5 éven felüli személy esetében, az 

Egészségügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium közös rendelete 

értelmében. 

6. Továbbra is fenntartják az elkülönítés és karantén lehetőségét a 136/2020-as 

számú törvény 7-es, 8-as és 11-es cikke értelmében, egyes intézkedések 

bevezetésére vonatkozóan a közegészségügy területén, járványügyi és biológiai 

kockázat esetén. 

7. A választási folyamat idején (a szavazóközpontok és nemcsak ezek esetében) a 

következő intézkedéseket és eljárásokat alkalmazzák, az Egészségügyi 

Minisztérium és a Belügyminisztérium közös rendelete alapján, az Állandó 

Választási Hatóság láttamozásával, az országban kialakított szavazóközpontok 

esetében, valamint az Egészségügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium 

közös rendelete alapján, az Állandó Választási Hatóság láttamozásával, a 

külföldön kialakított szavazóközpontok esetében, a következők szerint: 

a) védőmaszk viselése, úgy, hogy ez az orrot és a szájat is takarja, a választási 

folyamat résztvevői számára (választók, a választási körzetek választási 

irodáinak tagjai, számítógép-kezelők, akkreditált személyek, jelöltek, 

akkreditált küldöttek, őrző személyzet, a választási körzetek választási 

irodáinak technikai személyzete, informatikusok, az intervenciós és 

operatív központok személyzete, akik a részvételt monitorozó és választási 

csalásokat megelőző informatikai rendszer működésének biztosításáért 

felelnek – SIMPV, a legfelsőbb választási körzet választási irodájának 

tagjai), a teljes időszak idejére, amíg a szavazóközpontban és a 

szavazóhelyiségben tartózkodnak;  

b) legkevesebb 1 m-es távolság biztosítása a választási folyamatban részt 

vevő személyek között; 

c) a választási folyamatban részt vevők kezének időközönkénti fertőtlenítése 

és fertőtlenítés minden direkt érintkezést követően más személyekkel; 

d) a választási körzetek székhelyeinek fertőtlenítése a 754/2020-as számú 

kormányhatározat 6-os cikke (4) bekezdése értelmében, a szenátus és a 



képviselőház küldöttei 2020-as választásának megszervezéséhez szükséges 

technikai intézkedések biztosítására vonatkozóan, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel;  

e) a polgármesterek gondoskodnak arról, hogy látható helyre ki legyenek 

függesztve az egyéni védelemre vonatkozó szabályok, a távolságtartásra, 

higiéniára és belépésre vonatkozóan a választókerületbe és a 

szavazóközpontba;  

f) a polgármesterek gondoskodnak arról, hogy a lehetőségekhez mérten 

elkülönített folyosókat alakítsanak ki a ki- és bejárásra a szavazóközpontba 

és a szavazóhelyiségbe, valamint ezek megfelelő kijelöléséről 

irányjelzőkkel;  

g) a polgármesterek gondoskodnak arról, hogy a várakozási helyszíneket 

kialakítsák a szavazóközpontban és azon kívül is, úgy, hogy biztosítva 

legyen legkevesebb 1 m-es távolság a választási folyamat résztvevői között;  

h) a polgármesterek gondoskodnak arról, hogy a szavazóközpontban és a 

szavazóhelyiségbe kihelyezzék az alkoholalapú kézfertőtlenítő folyadékot 

tartalmazó tartókat, megfelelően megjelölve azokat a tárolókat, 

amelyekbe bedobhatók a használt védőmaszkok és kesztyűk; 

i) a polgármesterek gondoskodnak arról, hogy biztosítsák a technikai 

személyzetet a választási folyamatban részt vevők testhőmérsékletének 

mérésére, a szavazóközpont bejáratánál, aki irányítani tudja a választókat a 

szavazás helyszínére, valamint a kijárat felé, annak érdekében, hogy minél 

kevesebb időt töltsenek bent; 

j) a polgármesterek gondoskodnak arról, hogy biztosítsák az érintésmentes 

hőmérő használatát, és a Belügyminisztériumon keresztül biztosítsák az 

egészségügyi védőfelszereléseket és a fertőtlenítőszereket a 

szavazóközpont részére, a törvényes szabályozások értelmében; 

k) a választási központ elnöke vagy ennek helyettesítője esetenként 

gondoskodik arról, hogy azok száma, akik egy időben a szavazóhelyiségben 

tartózkodnak, a szavazók kivételével, ne legyen 15-nél több; 

l) a szavazóhelyiségbe való bejutás szakaszosan történik, úgy, hogy a 

teremben, ahol a szavazás történik, egy időben ne legyen több 5 

választónál, és tartsák be a személyek közötti legkevesebb 1 m-es 

távolságot; a választók kötelesek fertőtleníteni a kezüket a 

szavazóhelyiségbe és szavazóhelyre való belépéskor és kilépéskor; 

m) a választót útba igazítják arra vonatkozóan, hogy a személyazonossági 

igazolványát vagy az azonosítási dokumentumát elhelyezze az informatikai 

eszközben, oly módon, hogy azonosítási adatai átvehetők legyenek a 



részvételt monitorozó és választási csalásokat megelőző informatikai 

rendszer – SIMPV által; ha ez nem lehetséges, a számítógép-kezelő végzi 

ezt a műveletet, ezután fertőtleníti a kezét alkoholalapú 

fertőtlenítőszerrel, vagy lecseréli a használt kesztyűket; 

n) az azonosítás érdekében a számítógép-kezelő vagy a választási iroda tagjai 

a választót útba igazítják arra vonatkozóan, hogy rövid időre vegye le a 

védőmaszkot az azonosítás érdekében, legkevesebb 1,5 m-es távolságra a 

számítógép-kezelőtől és a választási iroda tagjaitól, majd az azonosítást 

követően a választó visszahelyezi a védőmaszkot, úgy, hogy az az orrot és 

szájat is takarja; 

o) a választó a választási bizottság tagjának az asztalához járul, akinél aláír, és 

úgy helyezi el a személyazonossági igazolványt vagy az azonosságot igazoló 

dokumentumot az adott asztalon, hogy azt ne kelljen megérintenie a 

választási bizottság tagjának; 

p) kerülendő az érintkezés a választási bizottság tagjaival azalatt, amíg a 

választó aláírja az ívet, elveszi a szavazási formanyomtatványt és a 

„SZAVAZOTT” feliratú bélyegzőt; ha lehetséges, a szavazási 

formanyomtatványt, a „SZAVAZOTT” felirattal ellátott bélyegzőt és az 

írószert, amelyet a választó az aláíráshoz használ, úgy kell elvenni, hogy ne 

legyen közvetlen érintkezés a választási bizottság tagjaival ezek felügyelete 

és útmutatója alapján; 

q) a szavazást követően, a választási bizottság tagjainak felügyelete és 

útmutatója alapján, a szavazó saját magának ragasztja fel a „SZAVAZOTT” 

feliratot vagy a „SZAVAZOTT” bélyegzőt a személyazonossági igazolványán 

vagy az azonosító igazolványán; 

r) a szavazás napján a csapat, amely a speciális urnát szállítja, először 

azokhoz a kérvényezőkhöz megy, akik nem COVID–19-betegek, a nem 

COVID–19 egészségügyi egységekhez, a szociális ellátóegységekhez, 

öregotthonokhoz, börtönökbe és előzetes fogvatartási központokba; 

s) a csapat, amely a speciális urnát szállítja, elmegy a COVID–19-betegeket 

ellátó központba és az elkülönítésbe, karanténba helyezett személyek 

címére, de csak azt követően, hogy megbizonyosodott arról, hogy az r) 

betűnél jelzett kategóriák szavazása megtörtént; 

t) a választási bizottságok és szavazókörzetek tagjai, az őrző személyzet, 

amely a speciális urnát szállítja, köteles védőmaszkot és kesztyűt viselni, 

amit cserélni szükséges, vagy fertőtleníteni alkoholalapú fertőtlenítőszerrel 

minden helyszín elhagyását követően; 



u) a választási bizottságok és szavazókörzetek tagjai, az őrző személyzet, 

amely a speciális urnát szállítja, nem lépnek be a választópolgár otthonába, 

és minden formaságot ennek bejáratánál végeznek el, betartva a 

legkevesebb 1 m-es távolságot a választópolgárral szemben;  

v) az a választópolgár, aki a speciális urna használatával szavaz, és a többi 

személy is, aki a helyiségben tartózkodik, kötelezően védőmaszkot visel; a 

választópolgár fertőtleníti a kezét a szavazási formanyomtatvány és a 

„SZAVAZOTT” bélyegző átvételét megelőzően, rövid időre eltávolítja a 

védőmaszkot az azonosítás érdekében, majd visszahelyezi, úgy, hogy az 

orrot és szájat is eltakarja; aláírja a választási jegyzéket, úgy, hogy a saját 

írószerét használja; a „SZAVAZOTT” felirattal ellátott bélyegzőt és az 

írószert, amelyet a választó használ, fertőtlenítik a szavazást követően, a 

speciális urnát szállító személyek által, rápermetezéssel/törléssel 

fertőtlenítő folyadékkal vagy alkoholalapú fertőtlenítőszerrel átitatott 

zsebkendővel/törlőkendővel; 

w) az egészségügyi intézményekbe beutalt személyek esetében a speciális 

urnával való szavazást sajátos intézkedések alkalmazása mellett biztosítják; 

a speciális urnát szállító választási bizottsági tagok, őrző személyzet 

védőfelszerelését az egészségügyi egység biztosítja, az adott szekció 

megfelelő felszereltségi szintje függvényében; minden használt 

védőfelszerelést egy erre kijelölt zsákba tesznek; 

x) a választási bizottságok tagjai, a számítógép-kezelők, más akkreditált 

személyek végig a szavazatok számlálása idején védőmaszkot és kesztyűt 

használnak, és legkevesebb 1 m-es távolságot tartanak egymás között; 

y) a személyek száma, akik egy időben jelen vannak a helyszínen, a 

szavazatok számlálásakor, nem lehet 20-nál több. 

8.  Javasolják a heti rendszerességgel végzett tesztelés fenntartását, a 

közegészségügyi hatóságok gondoskodásával, azoknál a személyeknél, akik 

gondozással és ápolással foglalkoznak, a szakszemélyzetnél és kiegészítő 

személyzetnél az idősgondozási és elhelyezőközpontokban, a sérült és 

egészséges gyermekek és felnőttek elhelyezési központjaiban, valamint más 

veszélyeztetett csoportok esetében. 

9. Továbbra is szükségesnek tartják az összejövetelek, tüntetések, zarándoklatok, 

koncertek vagy más típusú összejövetelek szervezésének és kivitelezésének 

tiltását, valamint más kulturális, tudományos, művészeti, sport- és szabadidős 

tevékenység szervezésének és kivitelezésének tiltását zárt térben, kivételt 

képeznek a 10–28. pontoknál jelzett tevékenységek. 



10.  Javasolják a tiltás további fenntartását összejövetelek esetében, mint 

ünnepek, születésnapok, ünnepségek zárt térben és/vagy nyílt térben, legyen 

ez közösségi és/vagy magánjellegű.  

11.  A felkészülési tevékenységek a sportbázisok és struktúrák keretében, úgymint 

edzőtáborok, edzések és sportversenyek, amelyeket Románia területén 

rendeznek, csak az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint az Egészségügyi 

Minisztérium közös rendelete által megszabott feltételek mellett végezhetők. 

12.  Románia területén a sportversenyek csak nézők nélkül tarthatók, az Ifjúsági és 

Sportminisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium közös rendelete 

által megszabott feltételek mellett. 

13.  A 11-es pont feltételei mellett, az élsportolók és leigazolt sportolók és/vagy 

teljesítménysportolók felkészülési tevékenységet folytathatnak a fedett vagy 

szabadtéri medencékben, míg a zárt térben végzett felkészülési tevékenységek 

csak akkor engedélyezettek, ha betartják a távolságtartás feltételeit, úgy, hogy 

legkevesebb 7 m2 felület legyen a résztvevők között. 

14.  A múzeumok, könyvtárak, könyvesüzletek, filmszínházak, filmstúdiók és 

rádióstúdiók, az előadásokat és/vagy koncerteket szervező intézmények, a 

népiskolák, a művészeti iskolák és mesterségoktató helyek működése, valamint 

szabadtéri kulturális események csak a Kulturális Minisztérium és az 

Egészségügyi Minisztérium közös rendelete által megszabott feltételek mellett 

történhetnek. 

15.  A 14-es pont értelmében a filmszínházak, előadásokat és/vagy koncerteket 

szervező intézmények tevékenységének szervezése és lebonyolítása csak 

abban az esetben engedélyezett, ha a nézők a hely maximális kapacitásának 

legtöbb 50%-át foglalják el, és az utóbbi 14 napban jegyzett összesített 

esetszám a megyében/településen kisebb vagy egyenlő 1,5/1000 lakossal, 

amennyiben a nézők a hely maximális kapacitásának legtöbb 30%-át foglalják 

el, és az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám a 

megyében/településen nagyobb 1,5/1000 és kisebb vagy egyenlő 3/1000 

lakossal, és tiltott, ha az előfordulási arány meghaladja a 3/1000 értéket. 

16.  A 14. pont feltételei értelmében a drive-műsorok szervezése és lebonyolítása 

azon megyék/helységek szintjén megengedett, ahol az esetek összesített 

előfordulása az utolsó 14 napban 1,5/1000 lakosnál kisebb vagy egyenlő, ha a 

jármű utasai ugyanazon család tagjai, vagy legfeljebb 3 fős csoportokat 

képviselnek, és az előadások, koncertek, nyilvános és magánfesztiválok vagy más 

kulturális események szervezése és szabadtéri előadása csak 300 néző 

részvételével lehetséges, ülőhelyekkel legalább 2 méterre egymástól, valamint 

védőmaszk viselésével. A tevékenységek tilosak olyan megyékben/helységekben, 



amelyekben az esetszám összesített előfordulása az utolsó 14 napban 

meghaladja az 1,5/1000 lakost. 

17.  Az egyházak tevékenységét, ideértve a kollektív istentiszteteket, miséket és az 

imákat is, az istentiszteleti helyeken (templomokon) belül és/vagy kívül végzik az 

egészségvédelem és a belügyminiszter közös rendeletében megállapított 

egészségvédelmi szabályok tiszteletben tartásával. 

18.  A 17. cikk feltételei értelmében a SARS-CoV-2-fertőzések terjedésének 

megakadályozása érdekében körmenetek és/vagy vallási zarándoklatok 

szervezése csak olyan személyek részvételével engedélyezett, akiknek a lakhelye 

vagy ideiglenes lakhelye abban a helységben van, ahol a tevékenységet végzik. 

Azoknak a személyeknek, akiknek a lakhelye vagy ideiglenes lakhelye nem 

azokban a helységekben található, ahol ezek a tevékenységek zajlanak, tilos az 

ezeken az eseményeken történő részvétel.  

19.  Javasolt a szabadtéren végzett szabadidős és sporttevékenységek tilalmának 

fenntartása, kivéve azokat az eseteket, amelyek legfeljebb 10, különböző 

háztartásban élő személy részvételével valósulnak meg, amint az egészségügyi 

miniszter, az ifjúsági és sportminiszter, a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti 

miniszter vagy a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közös 

rendeletében meghatározzák. 

20.  Az afrikai sertéspestis megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységek 

legfeljebb 20 résztvevővel, vadásszal zajló kollektív vadászatok keretében 

tarthatók meg. 

21.  Javasolt a magánrendezvények (esküvők, keresztelők, ünnepi étkezések stb.) 

megszervezésének tilalma olyan zárt terekben, mint (de nem kizárólagosan) 

szalonok, kulturális központok, éttermek, bárok, kávézók, 

rendezvénytermek/sátrak. 

22.  Javasolt a magánrendezvények (esküvők, keresztelők, ünnepi étkezések stb.) 

megszervezésének tilalma olyan nyílt terekben, mint (de nem kizárólagosan) 

szalonok, kulturális központok, éttermek, teraszok, bárok, kávézók, 

csarnokok/sátrak. 

23.  Javasolt, hogy a felnőtteknek szóló tanfolyamokat és műhelyfoglalkozásokat, 

ideértve az európai alapokból finanszírozott projektek megvalósítását célzó 

tanfolyamok szervezését is, belterekben legfeljebb 25 ember részvételével, míg a 

szabadban legfeljebb 50 fő részvételével tartsák meg az egészségügyi miniszter 

8-as rendeletében szabályozott egészségügyi előírások betartásával. 

24.  Javasolt, hogy a honvédelem, a közrend és a biztonság területén felelős 

intézmények sajátos tevékenységeinek megszervezését szabadtéren, járványügyi 

szakorvos felügyelete mellett tartsák meg. 



25.  Javasolt, hogy a diplomácia területén felelős intézmények, ideértve a 

Romániában akkreditált diplomáciai képviseletek és konzuli irodákban folytatott 

specifikus tevékenységek szervezését és lebonyolítását, a szabadban tartsák meg 

programjaikat, annak érdekében, hogy minden résztvevő számára legalább 4 

négyzetméter területet lehessen biztosítani, az egészségvédelmi szabályok 

betartásával.  

26.  Gyűlések és tüntetések szervezése legfeljebb 100 résztvevővel és a következő 

intézkedések betartásával lehetséges:  

a) védőmaszk viselése az orr és a száj eltakarásával, kötelezően minden 

résztvevő számára;  

b) a kéz kötelező fertőtlenítése mindazon személyek számára, akik a gyűlés 

helyszínére érkeznek;  

c) a résztvevők közötti legalább 1 méteres fizikai távolság megtartása és 

lehetőség szerint legalább 4 nm/fő terület biztosítása;  

d) azon személyek kezének a fertőtlenítése, akik a gyűlések és a tüntetések 

során bármilyen anyagot terjesztenek;  

e) kollektív és egyéni higiéniai szabályok alkalmazása a fertőzés megelőzése és 

a SARS-CoV-2 vírus terjedésének korlátozása érdekében. 

27.  A szenátusi és képviselőházi választási kampány keretében szervezett 

rendezvények/értekezletek megszervezése és lebonyolítása az egészségügyi 

miniszter és a belügyminiszter közös rendeletében megállapított feltételek 

mellett zajlik, a következő intézkedések betartásával:  

a) kötelező a védőmaszk viselése az orr és a száj eltakarásával az 

események/megbeszélések minden résztvevője számára;  

b) kötelező a megfigyelési szűrés és a kéz fertőtlenítése mindazon személyek 

számára, akik belépnek/megérkeznek arra a helyre, ahol az 

események/találkozók zajlanak; 

c) legalább 1 méteres fizikai távolság megtartása az események/értekezletek 

résztvevői között, ideértve az utcai vagy az ajtótól ajtóig akciókon résztvevők 

között is; 

d) a bejárási útvonalak és az egyéni védelmi szabályok megjelenítése az 

események/értekezletek helyszínén, látható helyeken;  

e) a résztvevők számának legfeljebb 20-ra történő korlátozása a zárt térben 

tartott rendezvények/értekezletek/akciók esetében és időtartamuk legfeljebb 

két órára történő korlátozása;  

f) a résztvevők számának korlátozása legfeljebb 50-re, a körzet látható jelekkel 

való lehatárolása és a szabadban tartott rendezvények/találkozók/akciók 

esetén legalább 4 nm/fő terület biztosítása;  



g) az utcán végzett tevékenységek esetén a csoportban közlekedő személyek 

számának korlátozása legfeljebb hatra;  

h) a csapatot alkotó személyek számának korlátozása legfeljebb 2-re az ajtótól 

ajtóig történő akciók esetén;  

i) a választási propagandaanyagokat terjesztő személyek kezének 

fertőtlenítése az akció megkezdése előtt;  

J) kollektív és egyéni higiéniai szabályok alkalmazása a fertőzés megelőzése és 

a SARS-CoV-2 vírus terjedésének korlátozása érdekében. 

28.  Javasolt a Románia nemzeti napjának szentelt hivatalos ünnepségek 

megszervezése a bukaresti Diadalív téren legfeljebb 400 fő részvételével, 

valamint a megyeszékhelyi önkormányzatok esetében legfeljebb 100 fő 

részvételével, a nyilvánosság kizárásával, a következő intézkedések betartásával:  

a) kötelező a védőmaszk viselése az orr és a száj eltakarásával minden 

résztvevő számára;  

b) kötelező a kézfertőtlenítés mindazon személyek számára, akik az ünnepség 

helyszínére érkeznek;  

c) kötelező a résztvevők közötti legalább 1 méteres fizikai távolság megtartása 

és lehetőség szerint a legalább 4 nm/fő terület biztosítása, valamint a terület 

látható jelekkel történő behatárolása;  

d) kollektív és egyéni higiéniai szabályok alkalmazása a fertőzés megelőzése és 

a SARS-CoV-2 vírus terjedésének korlátozása érdekében;  

e) kötelező a megfigyelési szűrés és a kéz fertőtlenítése mindazon személyek 

számára, akik belépnek/megérkeznek a rendezvény, illetve ceremónia 

helyszínére;  

f) a ceremónia időtartama legfeljebb egy óra. 

29.  Javasolt a közlekedési tilalom fenntartása a településeken belül a 6 személynél 

nagyobb gyalogoscsoportok számára, akik nem tartoznak egy családba, valamint 

tilos az ilyen csoportok létrehozása. 

30.  Javasolt a 23:00–05:00 időintervallumon belüli forgalmi tilalom minden személy 

számára minden településen, a lakóházakon/háztartásokon kívül, a következő 

esetek kivételével: 

a) szakmai érdekű kijárás, ideértve a lakás/háztartás és a szakmai tevékenység 

helye/helyszíne közötti oda-vissza közlekedés; 

b) halaszthatatlan vagy távolról nem lehetséges orvosi ellátás, valamint 

gyógyszerek vásárlása;  

c) a személyek településeken kívül történő tranzitutazása vagy azok az 

utazások, amelyek időintervalluma átfedi a tilalom időtartamát, például 

repülővel, vonattal, távolsági autóbusszal vagy más személyszállítási eszközzel 



történnek, és amelyeket az utazó személy jegyekkel vagy az utazás 

kifizetésének bármilyen más módjával bizonyíthat;  

d) indokolt okokból történő utazás, például a gyermekek gondozása/kísérése, 

az idősek, betegek vagy fogyatékosok számára nyújtott segítség vagy családtag 

halála. 

31.  A 30. cikk a) pontjánál meghatározott szakmai érdekből történő közlekedés 

okának igazolásakor a személyek kötelesek az illetékes hatóságok 

személyzetének kérésére bemutatni a szolgálati igazolványt, a munkáltató által 

kiállított igazolást vagy a saját felelősségre kiállított nyilatkozatot. 

32.  A 30. cikk b)–d) pontjainál meghatározott személyes érdekből történő utazás 

okának igazolásakor a személyek kötelesek az illetékes hatóságok 

személyzetének kérésére bemutatni egy saját felelősségre, előre megírt 

nyilatkozatot. 

33.  A saját felelősségére vonatkozó, a 31. és 32. cikkben előírt nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell a vezeték- és keresztnevet, a születési dátumot, a 

ház/háztartás/szakmai tevékenység folytatásának címét, az utazás okát, a 

kitöltés dátumát és az aláírást. 

34.  Javasolt a külföldi állampolgárok és a hontalan személyek Románia területére 

történő beutazási tilalma az állami határátkelőhelyeken, a következő esetek 

kivételével: 

a) román állampolgárok családtagjai;  

b) romániai lakóhellyel rendelkező, az Európai Unió, az Európai Gazdasági 

Térség vagy a Svájci Államszövetség tagállamai állampolgárainak családtagjai; 

c) hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy 

a hatóságok által kiállított tartózkodási engedéllyel egyenértékű 

dokumentummal rendelkező személyek, amelyet más államok hatóságai 

bocsátottak ki az Európai Unió jogszabályai szerint; 

d) tartózkodási engedéllyel, vízummal vagy más egyenértékű okmánnyal 

igazolt szakmai érdekben utazó személyek, illetve az orvosi személyzet, az 

orvosi kutatók, a geriátriai ellátást végző egészségügyi személyzet, valamint az 

áruk szállításában részt vevő fuvarozók és egyéb alkalmazottak, akik az ilyen 

szállítást lebonyolítják; 

e) a diplomáciai képviseletek, konzuli hivatalok és nemzetközi szervezetek 

személyzete, valamint ezek családtagjai, akik a Románia területén állandó 

kiküldetésben tartózkodó katonai személyzetet vagy a humanitárius segítséget 

nyújtó személyzetet kísérik; 

f) tranzit (átutazó) személyek, ideértve a konzuli védelem megadása 

eredményeként hazatelepített személyeket is; 



g) kényszerítő okokból (orvosi vagy családi) utazó személyek; 

h) a nemzetközi védelemre szoruló vagy egyéb humanitárius okokból, valamint 

az Európai Parlament és Tanács 604/2013. június 26-i rendelete tárgyát 

képező, egy harmadik ország állampolgára vagy a tagállam egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálását kérő harmadik 

országbeli vagy hontalan személy, valamint a visszafogadási megállapodások 

alapján visszatért személyek; 

i) tanulmányi célból utazó külföldiek és hontalan személyek; 

j) külföldiek és hontalan személyek, magasan képzett munkavállalók, ha 

foglalkoztatásuk gazdasági szempontból szükséges, és a tevékenységet nem 

lehet elhalasztani vagy külföldön folytatni; 

k) külföldiek és hontalan személyek, határokon átnyúló munkavállalók, 

szezonális mezőgazdasági dolgozók, tengeri és folyami navigátorok; 

l) a Romániában szervezett sportversenyeken részt vevő nemzetközi 

sportdelegációk tagjai, a jogszabályokkal összhangban; 

m) a film- vagy audiovizuális forgatócsoportok tagjai, a Románia területén 

bizonyított szerződéses vagy igazoló dokumentumok alapján zajló kulturális 

eseményeken részt vevők. 

35.  Ha országosan másként nem szabályozzák, a 33. cikkben meghatározott 

intézkedést a továbbiakban nem alkalmazzák azokra a külföldi állampolgárokra 

és hontalan személyekre, akik olyan harmadik országból származnak vagy ott 

laknak, amelyek irányából, európai szinten, a nem fontos utazások Európai 

Unióba történő átmeneti korlátozásainak feloldását hozták létre. 

36.  Övezeti karantén hozható létre az epidemiológiai és biológiai kockázati 

helyzetekben a közegészségügy terén hozott egyes intézkedésekről szóló 

136/2020-as számú törvény 7-es és 12-es cikke értelmében. 

37.  Javasolt az Országos Közegészségügyi Intézet által megállapított és a Sürgősségi 

Esetek Országos Bizottsága határozata által jóváhagyott repülések felfüggesztése 

azokba az országokba és azokból az országokból, amelyekre nem vonatkozik a 

karantén/elszigetelés kivétele.  

38. A következő járatkategóriák mentesülnek a 37. cikk rendelkezései alól:  

a) állami repülőgépekkel végrehajtottak;  

b) áru- és/vagy postai szállítás;  

c) humanitárius vagy sürgősségi orvosi szolgáltatások nyújtása;  

d) kutatási-mentési vagy vészhelyzetekben történő beavatkozás céljából, 

valamely román hatóság kérésére; 

e) amelyek célja a Romániában letelepedett gazdasági szereplők kérésére 

történő technikai intervenciós csapatok szállítása; 



f) nem kereskedelmi célzatú műszaki leszállások; 

g) Ferry típusú, kereskedelmi rakomány nélküli repülőgépek 

helymeghatározása; 

h) technikai, a repülőgépek műszaki-karbantartási munkálatai elvégzése 

érdekében; 

i) az Európai Unió előírásainak megfelelő működési engedéllyel rendelkező légi 

fuvarozók által végzett menetrendszerű járatok (charter) idénymunkások 

szállítására vagy külföldi állampolgárok hazatelepítésére Romániából, a Román 

Polgári Légiközlekedési Hatóság és a célország illetékes hatósága 

jóváhagyásával; 

j) az Európai Unió előírásainak megfelelő működési engedéllyel rendelkező légi 

fuvarozók által végzett menetrendszerű járatok (charter) román állampolgárok 

más országokból történő hazatelepítésére, a Román Polgári Légiközlekedési 

Hatóság jóváhagyásával, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium 

megállapodása alapján; 

j) az Európai Unió előírásainak megfelelő működési engedéllyel rendelkező légi 

fuvarozók által végzett menetrendszerű járatok (charter) román állampolgárok 

más országokból történő hazatelepítésére, a Román Polgári Légiközlekedési 

Hatóság jóváhagyásával, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium 

megállapodása alapján; 

k) az Európai Unió előírásainak megfelelő működési engedéllyel rendelkező légi 

fuvarozók által végzett menetrendszerű járatok (charter) a zöld folyosók 

(„Green Lanes”) létrehozásáról szóló közlemény 3-as mellékletében szereplő 

közlekedési ágazatban dolgozók Romániából más államokba és más államokból 

Romániába történő szállítására, az egészség védelmét, valamint az áruk és 

alapvető szolgáltatások kezelését biztosító határigazgatási intézkedésekre 

vonatkozó 2020. március 23-i C(2020) 1897 iránymutatások alapján, a Román 

Polgári Légiközlekedési Hatóság, a Külügyminisztérium és a rendeltetési állam 

illetékes hatósága jóváhagyásával.  

39.  Javasolt az alkalmi közúti személyszállítás fenntartásának tilalma, valamint a 

rendszeres járatok kiegészítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a 

körmeneteken és/vagy vallási zarándoklatokon részvétel céljából. 

40.  Javasolt a következő állami határátkelőhelyek ideiglenesen történő teljes vagy 

részleges bezárása: 

40.1 a román–magyar határon: Nagykároly, Szatmár megye; 

40.2. a román–bolgár határon:  

a) Lipnița, Konstanca megye;  

b) Dobromir, Konstanca megye;  



c) Bechet, Dolj megye (a teherforgalom kivételével); 

40.3 a román–ukrán határon:  

Isaccea, Tulcea megye (a teherforgalom kivételével);  

40.4 a román–moldovai határon: Radóc–Prut, Botoșani megye;  

40.5. a román–szerb határon:  

a) Újmoldova, Krassó-Szörény megye;  

b) Valkány, Temes megye;  

c) Temesmóra, Temes megye, vasúti forgalom (a teherforgalom kivételével);  

d) Hosszúszabadi, Temes megye;  

f) Temeskeresztes, Temes megye.  

41.  Javasolt az élelmiszereket és/vagy alkoholos és alkoholmentes italokat készítő és 

forgalmazó éttermek és kávézók programját a 6–23 óra közötti időintervallumra 

rögzíteni azokban a megyékben/helységekben, amelyekben az elmúlt 14 napban 

az esetszám 1000 lakosra számítva kisebb vagy egyenlő 1,5-el, azzal a feltétellel, 

hogy az épületek belsejében a kihasználtság nem haladja meg a tér maximális 

kapacitásának 50%-át, amennyiben az elmúlt 14 napban az esetszám 1000 

lakosra számítva 1,5 és 3 között van, a 6:00–23:00 közötti nyitvatartás idején ez 

az arány 30% alatti kihasználtságra csökken, míg az elmúlt 14 napra az 1000 

lakosra számítva 3-at meghaladó esetszám esetében, függetlenül a napszaktól, 

tilos az éttermek és kávézók nyitva tartása.  

42.  Javasolt a szállodák és panziók belsejében az élelmiszereket és/vagy alkoholos 

és alkoholmentes italokat készítő és forgalmazó éttermek és kávézók programját 

a 6–23 óra közötti időintervallumra rögzíteni azokban a 

megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14 napban az esetszám 1000 lakosra 

számítva kisebb vagy egyenlő 1,5-del, azzal a feltétellel, hogy belső terekben a 

kihasználtság nem haladja meg a tér maximális kapacitásának 50%-át, 

amennyiben az elmúlt 14 napban az esetszám 1000 lakosra számítva 1,5 és 3 

között van, a 6–23 óra közötti nyitvatartás idején a belső terek kihasználtsága 

30% alatti értékre csökken. Ha az elmúlt 14 napra az 1000 lakosra számított 

esetszám meghaladja a 3-at, kimondottan csak az ezekben a szállodákban és 

panziókban elszállásolt személyek ellátása megengedett.  

43.  A 41. és 42. cikkben előírt intézkedéseket azokra a gazdasági szereplőkre is 

alkalmazni kell, amelyek tetővel, mennyezettel rendelkező zárt közterületen 

működnek, és amelyeket legalább két fal határol, függetlenül attól, hogy miből 

vannak ezek, vagy hogy ideiglenes vagy állandó jellegűek-e.  

44.  Abban az esetben, ha a 41. és 42. cikkben említett gazdasági szereplők 

tevékenysége korlátozott vagy be van zárva, megengedett azon élelmiszerek, 



valamint alkoholos és alkoholmentes italok elkészítése és forgalmazása, 

amelyeket nem ezekben a helyiségekben fogyasztanak el. 

45.  A 41. és 42. cikkben említett gazdasági szereplőknek be kell tartaniuk az 

egészségügyi miniszter, valamint a gazdasági, energiaügyi és üzleti környezetért 

felelős miniszter rendeletében elrendelt kötelezettségeket. 

46.  Az élelmiszeripari termékek, alkoholos és nem alkoholtartalmú italok készítése, 

értékesítése és felszolgálása megengedett a külön erre a célra, kültéren, az 

épületeken kívül kialakított szabadtéri helyeken, kivéve a 43. pontnál szereplő 

eseteket, ha biztosítva van az asztalok közötti legkevesebb 2 méteres távolság, és 

egy asztalnál legtöbb hat fő ülhet, amennyiben külön családokhoz tartoznak, és 

betartják az egészségügyi, gazdasági, illetve az Állategészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének közös rendeletében szereplő  

egészségvédelmi előírásokat. 

47.  Javasolt, hogy továbbra is tilos legyen a bárok, klubok, diszkók működtetése. 

48.  Javasolt, hogy a bel- és kültéri kereskedelmi/szolgáltatási tevékenységet folytató 

magán- vagy közérdekű kereskedelmi egységek 5–21 óra között szervezzék meg 

és folytassák tevékenységüket. 

49.  A 48. pont előírásai alól kivételként, 21–5 óra között a kereskedelmi egységek 

csak a házhozszállítási tevékenységet folytató kereskedelmi egységekkel 

folytathatnak tevékenységet. 

50.  A 48. pont előírásai alól kivételként, 21–5 óra között a gyógyszertárak, az 

üzemanyagtöltő állomások, illetve a közlekedési vállalatok, amelyek 9 ülőhelynél 

nagyobb járműveket használnak, továbbá az áruszállítással foglalkozó 

kereskedelmi egységek, amelyek 2,4 tonna teherbírást meghaladó teherautókat 

használnak, a szokott üzemmódban működhetnek, betartva az egészségvédelmi 

előírásokat. 

51.  Azon kereskedelmi központokban, ahol több kereskedelmi egység működik, tilos 

a játéktermek, játszóházak, bárok, klubok és diszkók működése. 

52.  Javasolt, hogy a légi szállítás továbbra is a higiéniai, a közterek, járművek, 

repülőgépek fertőtlenítésére vonatkozó, a reptéri személyzet, az utasok 

viselkedési előírására, az utasok és a személyzet tájékoztatására vonatkozó 

eljárások, előírások szerint történjen, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen 

a megfertőződésük, a közlekedési, az egészségügyi és a belügyminiszter közös 

rendelkezése szerint. 

53.  Javasolt, hogy a vasúti szállítás továbbra is a higiéniai, a közterek, állomások, 

megállók, szerelvények, vagonok fertőtlenítésére, foglaltságára vonatkozó, a 

vasúti személyzet, az utasok viselkedési előírására, az utasok és személyzet 

járványügyi tájékoztatására vonatkozó eljárások és előírások szerint történjen, 



annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a megfertőződésük, a közlekedési, az 

egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint. 

54.  Javasolt, hogy a közúti szállítás továbbra is a higiéniai, a közterek, állomások, 

megállók, járművek, azok belterének fertőtlenítésére, elfoglaltságára vonatkozó, 

a közúti szállítási személyzet, az utasok viselkedési előírására, az utasok és 

személyzet járványügyi tájékoztatására vonatkozó eljárások és előírások szerint 

történjen, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a megfertőződésük, a 

közlekedési, az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint. 

55.  Javasolt, hogy a vízi szállítás továbbra is a higiéniai, a közterek, kikötők, megállók, 

hajók, azok belterének fertőtlenítésére, elfoglaltságára vonatkozó, a közúti 

szállítási személyzet, az utasok viselkedési előírására, az utasok és személyzet 

járványügyi tájékoztatására vonatkozó eljárások és előírások szerint történjen, 

annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a megfertőződésük, a közlekedési, az 

egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint. 

56.  Javasolt, hogy a belföldi és nemzetközi áruszállítás és tömegközlekedés továbbra 

is a közlekedési, az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint 

történjen. 

57.  Továbbra is fennáll azon kereskedelmi egységek működésének a felfüggesztése, 

amelyek úszómedencéket, játszóházakat és játéktermeket működtetnek. 

58.  A szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi 

egységek tevékenysége engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy nem haladhatják 

meg teljes kapacitásuk 50%-os kihasználtságát azokban a 

megyékben/helységekben, amelyekben az elmúlt 14 napban összesített 

esetszám kevesebb vagy egyenlő 1,5/1000 lakossal; nem haladhatják meg a teljes 

kapacitásuk 30%-os kihasználtságát, ha az elmúlt 14 napban összesített esetszám 

1000 lakosra számítva nagyobb 1,5-nél, de kevesebb vagy egyenlő, mint 3/1000 

lakos, és tilos a tevékenységük, ha az illető megyében/helységben az 1000 

lakosra számított esetszám meghaladja a 3-at.  

59.  Javasolt, hogy a közintézmények, közhatóságok, kereskedelmi egységek és 

szakágazati egységek továbbra is úgy szervezzék meg tevékenységüket, hogy 

kötelezően biztosítsák a székhelyre való belépéskor a járványtani szűrést, a 

kézfertőtlenítést mind a saját személyzet, mind a látogatók számára az 

egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelete szerint.  

60.  A fogászati rendelőkben és a non-COVID egészségügyi egységekben továbbra is 

kötelező a tevékenység az egészségügyi miniszter ide vonatkozó rendelete szerint 

való megszervezése. 

61.  A szerencsejátékokban érdekelt kereskedelmi egységek, egyéni ápolási 

szolgáltatók, turisztikai szállásadók, közös helyiségekben irodai munkát folytató 



egységek továbbra is kötelesek betartani a gazdasági és egészségügyi miniszterek 

megelőzési előírásokról szóló közös rendeletének előírásait. 

62. A szerencsejátékokban érdekelt kereskedelmi egységek kötelesek betartani az 

ügyfélszolgálati időintervallumra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat, 

amelyeket a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága állapít meg határozatok 

révén, a fertőző betegségek technikai-tudományos támogató csoportjának vagy a 

megyei/Bukaresti Sürgősségi Esetek Bizottságának javaslatai révén. Az előírásokat 

azokra a közigazgatási/területi egységekre vonatkozóan állapítják meg, 

amelyekben intenzíven terjed a Sars-Cov-2 vírus. 

63.  A kültéri strandokat vagy konditermeket működtető kereskedelmi egységek 

továbbra is kötelesek betartani a megelőzési előírásokat az ifjúsági és sport-, 

valamint az egészségügyi miniszter közös rendelete szerint.  

64.  A balneológiai kezelési szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi egységek továbbra 

is kötelesek betartani az egészségügyi miniszter rendelete által előírt megelőzési 

szabályokat. 

65.  A bölcsődék működése, after school típusú tevékenységek csakis az oktatási, a 

munkaügyi és az egészségügyi miniszter közös rendelete szerint mehet végbe. 

66.  Továbbra is engedélyezett az oktatási tevékenység az oktatási egységekben, 

valamint az egyéb specifikus tevékenységek és a vizsgák megszervezése a 

tanulók/hallgatók/pedagógusok számára, ha betartják az oktatási és az 

egészségügyi miniszter közös rendeletének előírásait. 

67.  Javasolt, hogy ha hét egymást követő napon három Sars-Cov-2-megbetegedést 

regisztrálnak diákok/hallgatók elszállásolását szolgáló épületben, akkor az adott 

épületet zárják be 14 napra. Azoknak a diákoknak/hallgatóknak, akik nem tudnak 

hazamenni vagy más helyen megszállni, az illetékes oktatási egység kell hogy 

biztosítson karanténjellegű szállást, valamint biztosítania kell az alapszükségletek 

ellátását.  

68.  Javasolt a beltéri élelmiszerpiacok, vásárok, ócskapiacok, baromfipiacok 

tevékenysége felfüggesztésének további fenntartása, a 348/2004-es 

kormányhatározat 7. cikkének (1) bekezdése szerint, amely az áruk és 

szolgáltatások köztéri kereskedelmére vonatkozik. 

69.  A 68. pont előírásai alól kivételt képezve megengedett az élelmiszerpiacok, 

beleértve a mozgópiacok működése, amelyek köztéren megszervezhetők, és 

betartják az egészségvédelmi előírásokat. 

70.  Javasolt a távmunka vagy az otthoni munkavégzés megszervezésének további 

fenntartása minden olyan munkaadót illetően, amelynek tevékenységi területe 

ezt lehetővé teszi. 

71.  Abban az esetben, ha nem megoldható a táv-, illetve otthoni munkavégzés, a 



tömegközlekedés zsúfoltságának elkerülése érdekében továbbra is javasolt, hogy  

a magánszférai munkaadók, a központi és helyi hatóságok és intézmények, 

valamint az országos társaságok, független szervezetek, azok a vállalatok, 

amelyekben az állam főrészvényes vagy társtulajdonos, és több mint 50 

alkalmazottat foglalkoztatnak, úgy kell megszervezzék tevékenységüket, hogy a 

személyzet külön csoportokra legyen osztva, amelyek legkevesebb egy óra 

eltéréssel kezdik és végzik a műszakot. 

72.  Az elmúlt 14 napra vonatkozó összesített esetszám szerinti besorolás 

megállapításának, a vonatkozó előírások betartása és hatálybaléptetése 

érdekében, legtöbb 48 órán belül kell megtörténnie a szóban forgó mutatók 

elérésétől számítva, amiről a megyei/bukaresti sürgősségi esetek bizottsága 

határoz a megyei közegészségügyi igazgatóságok által előterjesztett adatok 

alapján, és az intézkedések 14 napig lesznek érvényben, amely időszak leteltével 

újraértékelik őket. 

73.  A megyei/bukaresti közegészségügyi igazgatóságok napi rendszerességgel 

minden fennhatóságuk alá tartozó településre kiszámolják az összesített 

esetszámot az elmúlt 14 napos időszakra vonatkozóan, és bemutatják a 

fölérendelt sürgősségi esetek bizottságnak az elemzést a jelen határozatban 

megállapított határértékek elérésétől számított legtöbb 24 órán belül. 

74.  A 72. pontban előírt napi számbavétel a referenciaként szolgáló településen lakó 

személyek számára vonatkozik, amelyet a megyei/bukaresti sürgősségi esetek 

bizottságának jelentenek a Belügyminisztérium keretében működő Lakossági 

Nyilvántartó és Adatbáziskezelő Hivataltól a megyei/területi kirendeltségektől a 

hét első munkanapján 16 órakor, és ezek a számok viszonyítási alapul szolgálnak 

mindaddig, amíg frissebb adatok állnak rendelkezésre. 

75.  Az elmúlt 14 napra vonatkozó, 1000 lakosra számított összesített esetszám 

megállapításánál nem veszik figyelembe az idősgondozó és idősotthonokban, 

gyerekotthonokban, fogyatékkal élőket ellátó központokban, valamint más 

veszélyeztetett kategóriákat ellátó központokban kialakult gócpontokat, 

beleértve a bentlakásokat és kórházakat . 

 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 54-es határozatának 2. sz.  melléklete 

 

A magas járványtani kockázatot jelentő országok listája a Sürgősségi Esetek Országos 

Bizottsága 54/12.11.2020 határozata szerint 

 

A jegyzék 2020. 11. 13-tól  érvényes.  

  



SÁRGA ZÓNA (14 napos házi elkülönítés, karantén) 

Az állam megnevezése Az új koronavírus-fertőzések 14 

napra összesített esetszáma százezer 

(100 000) lakosra vetítve * 

Andorra  1765,6  

Francia Polinézia 1503,1  

Csehország  1471,7  

Luxemburg  1348,3  

Belgium  1342,9  

Svájc  1262,1  

Liechtenstein  1102,2  

Szlovénia  1067,4  

Örményország  968,9  

Franciaország  968,2  

Montenegró  965,6  

Ausztria  789,9  

Lengyelország  770,9  

Georgia (Grúzia)  760,0  

Horvátország  757,2  

Németalföld  686,5  

Olaszország  678,1  

Bosznia és Hercegovina  652,2  

San Marino  650,2  

Észak-Macedónia 616,5  

Guam  607,9  

Spanyolország  602,3  

Luzitánia  590,1  

Szlovákia  580,7  

Jordánia  556,7  

Magyarország  544,5  

Monaco  544,1  

Bulgária  532,4  

Litvánia  519,5  

Dánia ** 254,3  

 

 

*Az Euró pai Betegse gmegeló ze si e s 

a ltal 2020. nóvember 9-e n, he tfó n 

 

 

Ja rva nyve delmi Kó zpónt (ECDC)  



kó zze tett adatók 

** Egy új Sars-Cov-2-változat feltűnése és emberekre való átterjedése 

következményeként 


