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44/2020.12.2. számú határozat 
Kiegészítő intézkedések bevezetése az új koronavírussal való megfertőződés kockázatának 

csökkentése érdekében Hargita megyében 
 

Figyelembe véve a 967/2020. számú kormányhatározat előírásait a vészhelyzet 
meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén 2020. november 14-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 Menedzsmentrendszerének 21/2004. számú sürgősségi 

rendeletét; 
- az 55/2020. számú törvény előírásait a COVID–19-járvány megelőzése és 

megfékezése érdekében, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel;   
- 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; 

- az Országos Intervenciós Koordonálási Központ 143.162/2020. számú átiratát; 
- 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 közterületen; 

- A Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 52/2020.11.02. számú határozatát 
kiegészítő intézkedések bevezetése az új COVID-19 vírussal való megfertőződés kockázatának 
csökkentése érdekében; 

- a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 54/2020.11.12. számú határozatát, a 

vészhelyzet meghosszabbításának szorgalmazására vonatkozóan és kiegészítő intézkedések 

bevezetésére az új koronavírussal 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; 

- az 1850/157/2020. számú, a közegészségügyi intézkedések meghatározására 
vonatkozó rendeletét, amelyeket be kell tartani azért, hogy biztonságos körülmények között 
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szervezhessék a Szenátus és Képviselőház tagjainak 2020-as választási kampányához 
kapcsolódó eseményeket/összejöveteleket/tevékenységeket; 

- az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter 2009/166/2020. számú, a kötelező 
közegészségügyi intézkedések meghatározásáról szóló rendelete, amelyeket be kell tartani a 
2020-as parlamenti választások biztonságos körülmények között lebonyolításakor, 
  

a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága elfogadja jelen 
HATÁROZATOT: 

  
1. cikk  
Érvényben maradnak a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága 40/2020.11.9. számú 
határozatában előírt rendelkezések Hargita megye minden településén.  
2. cikk 
Figyelembe véve az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszámot, a jelen határozat 
elfogadásától kezdődően, a következő intézkedéseket hozzák a vészhelyzet idejére: 
- az egyházak tevékenysége, beleértve a közös miséket és imádkozást, a templomokban 
és/vagy ezeken kívül történik, az egészségvédelmi szabályok betartásával, melyeket az 
Egészségügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium közös rendelete szabályoz, az 55/2020. 
számú törvény 45-ös cikke és 71-es cikke (2) bekezdése értelmében, az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel; 
- a körmenetek és/vagy zarándoklatok szervezése csak azoknak a személyeknek a 
részvételével lehetséges, akiknek lakhelye az adott településen van, ahol a vallásos esemény 
zajlik; azon személyek részvétele, akiknek lakhelye más településen van, nem engedélyezett; 
- betiltják a szabadidős és sporttevékenységeket, amelyeket szabadtéren szerveznek, kivételt 
képeznek azok, amelyeken legtöbb 10 személy vesz részt, akik nem egy háztartásban élnek, az 
Egészségügyi Minisztérium közös rendelete alapján az Ifjúsági és Sportminisztériummal, a 
Környezetvédelmi Minisztériummal vagy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztériummal; 
- megtiltják a magánjellegű rendezvények (esküvők, keresztelők, díszebédek stb.) szervezését 
zárt térben – szalonokban, kultúrotthonokban, éttermekben, bárokban, kávézókban, 
termekben/rendezvénytermekben és más hasonló helyeken; 
- megtiltják a magánjellegű rendezvények (esküvők, keresztelők, díszebédek stb.) szervezését 
nyílt térben – szalonokban, kultúrotthonokban, éttermekben, bárokban, kávézókban, 
termekben/rendezvénytermekben és más hasonló helyeken; 
- engedélyezett a felnőtteknek szóló felkészítők és műhelymunkák szervezése, beleértve 
azokat is, amelyek az európai uniós finanszírozású projektek kivitelezésére irányulnak, legtöbb 
25 személy részvételével zárt térben és legtöbb 50 személy részvételével nyílt téren, a 
közegészségügyi szabályozások betartásával, melyeket az Egészségügyi Minisztérium rendelt 
el; 
- engedélyezett a védelmi és közrend fenntartásában tevékenykedő intézmények szabadtéri 
rendezvényeinek megszervezése, egy járványügyi orvos felügyelete mellett; 
- engedélyezett a diplomáciai tevékenységek szervezése, a külképviseletek és konzulátusok 
székhelyén Romániában, szabadtéren, oly módon, hogy legkevesebb 4 nm-es felület álljon 
minden résztvevő rendelkezésére, az egészségvédelmi szabályok betartása mellett; 
- engedélyezett a 60/1991. számú, a gyülekezések szervezésére és lebonyolítására vonatkozó 
törvény előírásai értelmében, a gyűlések és tüntetések szervezése, legtöbb 100 személy 
részvételével, a következő intézkedések betartásával: 



a) védőmaszk használata minden résztvevő által, úgy, hogy az orrot és szájat is takarja; 
b) kötelező kézfertőtlenítés minden személy számára, aki az adott térbe érkezik, ahol a 

gyűlés vagy tüntetés zajlik; 
c) legkevesebb 1 m-es távolság tartása a résztvevők között és legkevesebb 4 nm-es 

felület álljon minden résztvevő rendelkezésére; 
d) kézfertőtlenítés azon személyek részére, akik szóróanyagot osztanak a gyűlés vagy 

tüntetés idején; 
e) az egyéni és közösségi higiéniai szabályok alkalmazása a fertőzés elkerülése és a 

SARS-CoV-2 vírus terjedésének megfékezése érdekében; 
- megtiltják a 6 főnél nagyobb gyalogos csoportok közlekedését, amennyiben nem egyazon 
család tagjai, valamint az ilyen csoportok kialakulását; 
- megtiltják az alkalmi jellegű közúti szállítást, valamint a menetrend szerinti járatok számának 
növelését, a jelen rendelkezés értelmében, a vallási jellegű körmenetekre és/vagy 
zarándoklatokra, azon települések felé, ahol ezeket szervezik; 
- tilos a bárok, klubok és diszkók működtetése; 
- azokban a kereskedelmi központokban, ahol több gazdasági szereplő is tevékenykedik, nem 
használhatók a játszóterek, a játéktermek, és nem működtethetők a bárok, klubok és diszkók; 
- felfüggesztik a gazdasági egységek zárt terekben folytatott tevékenységét a következő 
területeken: uszodákban, játszóhelyeken, játéktermekben; 
- a nem COVID egészségügyi egységek és fogászati rendelők működtetése kötelező; 
- kötelezik a szerencsejátékokat, szépségszalonokat működtető gazdasági egységeket, a 
vendéglátással, szállásadással foglalkozókat, valamint azokat, amelyek közös felületű, nyílt 
irodákban folytatnak tevékenységet, hogy tartsák be az egészségügyi miniszter és a gazdasági 
miniszter közös rendeletének előírásait; 
- kötelezik azokat a gazdasági egységeket, amelyek külső strandokat és úszómedencéket, vagy 
sport- és fitnesztermeket működtetnek, hogy tartsák be az ifjúsági és sportminiszter és az 
egészségügyi miniszter közös rendeletének előírásait;  
- kötelezik a gyógykezeléseket végző gazdasági egységeket, hogy tartsák be az egészségügyi 
miniszter rendeletének előírásait;  
- a bölcsődék, óvodák és az iskola utáni foglalkozások működtetése csak akkor engedélyezett, 
ha betartják az oktatási miniszter, a munkaügyi miniszter és az egészségügyi miniszter közös 
rendeletének előírásait; 
- 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; 
- ha az alkalmazott munkavégzése nem lehetséges távmunka vagy otthoni munkavégzés 
formájában, a tömegközlekedési eszközökön való zsúfoltság elkerülése érdekében az előző 
pontban meghatározott magán- és közintézményeknek, valamint gazdasági egységeknek úgy 
kell megszervezniük a programjukat, hogy alkalmazottaikat legkevesebb két csoportra osszák, 
és munkakezdésük meg munkavégzésük között legfeljebb egyórányi eltérés legyen; 
- a sportlétesítményekben a felkészülés – a 69/2000. számú testnevelési és sporttörvény 
értelmében, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel –, edzőtáborok, edzések és 
sportversenyek formájában, amelyeket Románia területén szerveznek, csak az ifjúsági és 



sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott 
előírások alapján bonyolítható le;  
- a sportversenyek szervezése Románia területén közönség nélkül zajlik, az ifjúsági és 
sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter közös rendelete értelmében; 
- engedélyezett az élsportolók és leigazolt és/vagy teljesítménysportolók felkészülési 
tevékenysége fedett vagy szabadtéri uszodákban, a zárt térben való felkészülés akkor 
engedélyezett, ha betartják a résztvevők közötti távolságot, úgy, hogy legkevesebb 7 nm 
felület jusson egy személyre. 
 
3. cikk  
A vészhelyzet idején, a SARS-CoV-2-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében, kötelező 
közegészségügyi intézkedéseket hoznak, azért, hogy biztonságos körülmények között 
szervezhessék meg a Szenátus és Képviselőház tagjainak 2020-as választási kampányához 
kapcsolódó eseményeket/összejöveteleket/tevékenységeket, amint ezt rögzítették a 
közegészségügyi intézkedéseket tartalmazó mellékletben, melyek betartása szükséges az 
események/összejövetelek/tevékenységek biztonságos szervezése érdekében, amelyet az 
1025/2020. számmal, november 3-án tettek közzé a Hivatalos Közlönyben. 
 
4. cikk 
A vészhelyzet idején, a SARS-CoV-2-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében, kötelező 
közegészségügyi intézkedéseket hoznak, azért, hogy biztonságos körülmények között 
szervezhessék meg a Szenátus és Képviselőház tagjainak 2020-as választási kampányát, amint 
ezt rögzítették az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter 2009/166/2020. számú, a 
parlamenti választásokkal kapcsolatos közös rendeletében, amelyet az 1108/2020. számmal, 
november 19-én tettek közzé a Hivatalos Közlönyben. 
 
5. cikk 
Frissül azon közigazgatási egységek listája, amelyekben a koronavírus-fertőzések 14 napra 
összesített száma ezer lakosra vetítve kisebb 1,5-nél, vagy egyenlő azzal, azaz: Etéd, 
Balánbánya, Bélbor, Fenyéd, Kápolnásfalu, Csicsó, Csíkszentgyörgy, Gyergyócsomafalva, 
Korond, Csíkdánfalva, Székelyderzs, Oroszhegy, Gyergyóditró, Szépvíz, Gyergyóalfalu, 
Csíkszentlélek, Lövéte, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok, Madaras, Homoródszentmárton, 
Homoródalmás, Csíkszentmihály, Bögöz, Oklánd, Kászonaltíz, Galambfalva, Parajd, Csíkrákos, 
Gyergyóremete, Máréfalva, Románandrásfalva, Csíkszentkirály, Csíkszentdomokos, 
Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíkszentimre, Madéfalva, Gyergyóvárhegy, Gyergyóújfalu, 
Csíkszenttamás, Gyergyótölgyes, Tusnád, Kányád, Szentegyháza, Vasláb, Zetelaka.  
Ezeken a településeken az 1. cikkben meghatározott intézkedések mellett a következő 
intézkedéseket is bevezetik:  
- megengedett a filmszínházakban, előadótermekben és/vagy koncerttermekben zajló 
tevékenységek szervezése és lebonyolítása a nézők jelenlétében a helyiség maximális 
befogadóképességének 50%-os kihasználásáig; 
- engedélyezik a szabadtéri előadások, koncertek, nyilvános és magánfesztiválok vagy egyéb 
kulturális események szervezését és lebonyolítását legtöbb 300 néző részvételével, 
ülőhelyekkel, legalább 2 méteres távolsággal a székek között és a védőmaszk viselésével; 
- engedélyezik a kereskedelmi egységek beltérben zajló tevékenységét, amely élelmiszerek, 
alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával, értékesítésével és 



felszolgálásával jár – vendéglők, kávézók –, 6–23 óra között, a helyiség maximális 
befogadóképességének 50%-os kihasználásáig; 
- a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken a vendéglők, kávézók működése 6–
23 óra között megengedett, a helyiség maximális befogadóképességének 50%-os 
kihasználásáig; 
- abban az esetben, ha a fent említett kereskedelmi egységek tevékenysége korlátozott vagy 
felfüggesztett, az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállítása, 
értékesítése megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek felszolgálása és elfogyasztása 
nem az illető egységekben (nem azok belterében) történik; az élelmiszerek, az alkoholtartalmú 
és nem alkoholtartalmú italok előállítása, értékesítése, felszolgálása megengedett, azzal a 
feltétellel, hogy a termékek felszolgálása és elfogyasztása az erre megfelelő, szabadtérben 
kialakított helyiségekben történik, ahol biztosítva van az asztalok közötti legkevesebb 
kétméteres távolság, és egy asztalnál legtöbb hat személy ülhet, ha nem ugyanahhoz a 
családhoz tartoznak, és betartják az egészségügyi és a gazdasági miniszter, illetve az 
Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének az 55/2020. számú törvény 71. 
cikkének (2) bekezdése értelmében az utólagos módosításokkal kiegészítésekkel kiadott közös 
rendeletébe foglalt egészségvédelmi előírásokat; 
- engedélyezik a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi 
egységek tevékenységét a helyiség maximális befogadóképességének 50%-os kihasználásáig. 
 
6. cikk 
a) Azokban a Hargita megyei közigazgatási egységekben, ahol a koronavírus-fertőzések 14 
napra összesített száma ezer lakosra vetítve 1,5 és 3 között van, az 1. cikkben meghatározott 
intézkedések mellett a következő intézkedéseket is bevezetik:  
- megengedett a filmszínházakban, előadótermekben és/vagy koncerttermekben zajló 
tevékenységek szervezése és lebonyolítása a nézők jelenlétében a helyiség maximális 
befogadóképességének 30%-os kihasználásáig; 
- engedélyezik a kereskedelmi egységek beltérben zajló tevékenységét, amely élelmiszerek, 
alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával, értékesítésével és 
felszolgálásával jár (vendéglők, kávézók), 6–23 óra között, a helyiség maximális 
befogadóképességének 30%-os kihasználásáig; 
- a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken a vendéglők, kávézók működése 6–
23 óra között megengedett, a helyiség maximális befogadóképességének 30%-os 
kihasználásáig; 
- abban az esetben, ha a fent említett kereskedelmi egységek tevékenysége korlátozott vagy 
felfüggesztett, az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállítása, 
értékesítése megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek felszolgálása és elfogyasztása 
nem az illető egységekben (nem azok belterében) történik; 
- az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállítása, értékesítése, 
felszolgálása megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek felszolgálása és elfogyasztása 
az erre megfelelő, szabadtérben kialakított helyiségekben történik, amelyekben biztosított az 
asztalok közötti legkevesebb kétméteres távolság, és egy asztalnál legtöbb hat személy ülhet, 
ha nem ugyanahhoz a családhoz tartoznak, és betartják az egészségügyi és a gazdasági 
miniszter, illetve az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének az 55/2020. 
számú törvény 71. cikkének (2) bekezdése értelmében az utólagos módosításokkal, 
kiegészítésekkel kiadott közös rendeletébe foglalt egészségvédelmi előírásokat; 



- engedélyezik a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi 
egységek tevékenységét a helyiség maximális befogadóképességének 30%-os kihasználásáig.  
 
b) Az a) pontban meghatározott intézkedéseket a következőképpen alkalmazzák: 

 Kozmáson, Székelykeresztúron, Gyergyószentmiklóson, Farkaslakán, 
Székelyudvarhelyen, Csíkpálfalván, Siménfalván a 2020. november 26., 23 óra – 
december 10. közötti időszakra; 

 Szentábrahámon, Tusnádfürdőn, Csíkkarcfalván, Felsőboldogfalván, 
Gyergyószárhegyen, Csíkszeredában, Salamáson, Székelyvarságon a 2020. december 
2., 23 óra – december 16. közötti időszakra. 

 
7. cikk 
a) Azokban a Hargita megyei közigazgatási egységekben, amelyekben a koronavírus-
fertőzések 14 napra összesített száma ezer lakosra vetítve meghaladja a 3-at, az 1. cikkben 
meghatározott intézkedések mellett a következő intézkedéseket is bevezetik: 

- betiltják a filmszínházakban, előadótermekben és/vagy koncerttermekben zajló 
tevékenységeket; 

- betiltják azon kereskedelmi egységek beltérben zajló tevékenységét, amely 
élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával, értékesítésével és 
felszolgálásával jár – vendéglők, kávézók;  

- a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken a vendéglők, kávézók 
működése csak akkor megengedett, ha csak az egységben elszállásolt személyeket szolgálják 
ki; 

- abban az esetben, ha a fent említett kereskedelmi egységek tevékenysége korlátozott 
vagy felfüggesztett, az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok 
előállítása, értékesítése megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek felszolgálása és 
elfogyasztása nem az illető egységekben (nem azok belterében) történik; 

- az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállítása, 
értékesítése, felszolgálása megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek felszolgálása és 
elfogyasztása az erre megfelelő, szabadtérben kialakított helyiségekben történik, 
amelyekben biztosított az asztalok közötti legkevesebb kétméteres távolság, és egy asztalnál 
legtöbb hat személy ülhet, ha nem ugyanahhoz a családhoz tartoznak, és betartják az 
egészségügyi és a gazdasági miniszter, illetve az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság elnökének az 55/2020-as számú törvény 71. cikkének (2) bekezdése értelmében, az 
utólagos módosításokkal kiegészítésekkel kiadott közös rendeletébe foglalt egészségvédelmi 
előírásokat;  

- tilos a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységek 
tevékenysége; 

-  a Helyi Sürgősségi Esetek Bizottságai elemzik a bölcsődék biztonságos üzemeltetésének 
lehetőségét, a meghozott intézkedésekről értesítik a Sürgősségi Esetek Megyei Bizottságát.  
 
b) Az a) pontban meghatározott intézkedéseket a következőképpen alkalmazzák: 

 Galócáson, Újszékelyen, Maroshévízen a 2020. november 26., 23 óra – december 10. 
közötti időszakra; 

 Borszéken, Gyergyóhollón a 2020. december 2., 23 óra – december 16. közötti 
időszakra. 

 



 
8. cikk 
Jelen határozat elfogadásának napjától kezdődően a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei 
Bizottságának 43/2020.11.26. számú határozata hatályát veszti. 
 
9. cikk 
Az Oltul Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Felügyelősége a Készenléti Műszaki Titkárságon 
keresztül közli jelen határozatot a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága valamennyi 
tagjának. 
 
10. cikk  
Hargita Megye Prefektusi Hivatala jelen határozatot sürgősséggel közli a Sürgősségi Esetek 
Helyi Bizottságainak, végrehajtás céljából. 
 
11. cikk  
Jelen határozatot közzéteszik Hargita Megye Prefektusi Hivatalának honlapján és az Oltul 
Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Felügyelősége honlapján.  
 
 
 

Ion PROCA prefektus, 
a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottságának elnöke 


