
 
R O M Á N I A  
Románia Kormánya  
Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága 
 
 
A 60/17.12.2020 számú határozat a járványtani kockázatot jelentő országok/térségek/területek 
listájának jóváhagyásáról, amelyek esetében az onnan Romániába érkező személyek karanténba 
kell vonuljanak, továbbá némely, a COVID-19 járvány miatt szükséges kiegészítő intézkedés 
megállapításáról 
 

a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága elfogadja jelen 
HATÁROZATOT: 

 

1. cikk 

 Jóváhagyják a jelen határozat mellékletében megtalálható, azon magas járványtani kockázatot 
jelentő országok/térségek/területek listája, amelyek esetében az onnan Romániába érkező 
személyek kötelesek karanténba vonulni. 

2. cikk 

 A hivatalos ünnepségek, szertartások, amelyeket a hatóságok és közintézméyek által beltérben 
szervezett hivatalos eseményekről szóló 215/2016. számú  törvény értelmében vannak 
meghatározva, valamint az ezen intézmények, hatóságok szintjén szervezett munkamegbeszélések, 
mint a parlamenti ülések, gyűlések, előkészítő munkamegbeszélések, a kormány/szakbizottságok 
gyűlései, a teljesség igénye nélkül, a következő egészségvédelmi szabályok betartásával folyhatnak: 

a) a védőmaszk kötelező viselése minden résztvevő által, úgy, hogy az eltakarja az orrot és szájat; 

b) minden résztvevő köteles fertőtleníteni a kezeit; 

c) minden résztvevő köteles betartani a legkevesebb 1 méteres távolságot egymástól, és biztosítva 
kell legyen személyenként legalább 4 m2 felület ;  

d) a helyiségeket legtöbb kétóránként legalább 10 percig szellőzteti kell;  

e) be kell tartani a közösségi és személyi- tisztasági szabályokat a megfertőződés elkerülése és a 
SARS-CoV-2 vírus terjedésének megakadályozása érdekében;  

3. cikk 
 Az 1989-es decemberi forradalom hőseiről megemlékező kültéri események, tevékenységek csak 
legtöbb 100 fő részvételével, és a következő egészségvédelmi óvintézkedések betartásával 
megengedettek:  
a) védőmaszk kötelező viselése minden résztvevő által, úgy, hogy az eltakarja az orrot és szájat; 
b) minden résztvevő köteles fertőtleníteni a kezeit, amint megérkezik az esemény helyszínére; 
c) minden résztvevő köteles betartani a legkevesebb 1 méteres távolságot egymástól, és biztosítva 
kell legyen személyenként legalább 4 m2 felület;  
d) a tevékenység/esemény során ismeretterjesztő anyagokat/szórólapokat osztogató személyek 
kötelesek fertőtleníteni kezeiket;  
e) be kell tartani a közösségi és személyi- tisztasági szabályokat a megfertőződés elkerülése és a 
SARS-CoV-2 vírus terjedésének megakadályozása érdekében; 
4. cikk 

 Javasolt, hogy a szerencsejátékok területén működő kereskedelmi egységek, – amelyek 
tevékenységei között a sorsjegyek, lottószelvények értékesítése, fogadások is szerepelnek – csak 



ezek értékesítésére/eladására korlátozódjon, az egészségvédelmi óvintézkedések betartásával. 

5. cikk 
 Jelen határozat az Sürgősségi Helyzetek  Országos Beavatkozási Renszer minden részegysége 
tudomására kell hozni a gyakorlatba ültetés érdekében, ami azin egységek vezetőinek 
rendelkezései és irányítása alapján történik. 
 
 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 
megbízott miniszterelnök, 

a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 
 
 

 
A magas járványtani kockázatot jelentő országok listája a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága 

60/2020.12.17. számú határozata szerint 

A jegyzék 2020.12.18-án 14 órától érvényes. 

 

SÁRGA ZÓNA (14 napos házi elkülönítés, karantén) 

 
Az állam megnevezése 

Az új koronavírus-
fertőzések 14 napra 
összesített esetszáma 
százezer (100 000) 
lakosra vetítve 

Szerbia 1396.1 

Grúzia 1388.1 

Horvátország 1208.8 

Litvánia 1205.9 

Luxemburg 1189.0 

Montenegró 1051.9 

San Marino 1047.8 

Szlovénia 1006.0 

Belize 910.0 

Amerikai Egyesült 
Államok 

873.2 

Andorra 821.8 

Jersey 789.5 

Curaçao 771.0 

Svédország 738.8 

Magyarország 683.0 

Panama 665.9 

Svájc 647.3 

Liechtenstein 628.0 

Észak -Macedónia 582.3 

Csehország 576.1 

Azerbaidjan 574.1 

Puerto Rico 564.6 



Palesztina 559.5 

Hollandia 546.7 

Francia Polinézia 545.0 

Ciprus 538.6 

Bulgária 528.0 

Portugália 524.9 

Dánia 523.7 

Szlovákia 500.0 

Törökország 499.2 

Moldova Köztársaság 482.3 

Ausztria 472.5 

Örményország 458.4 

Lettország 453.1 

Észtország 453.1 

Jordánia 448.5 

 
 

*Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által 2020. december 14-én, 

hétfőn közzétett adatok 

 

 


