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A  8/2021.02.10. számú határozat a vészhelyzet meghosszabbításának szorgalmazására és 
az ebben a periódusban végrehajtandó intézkedésekre vonatkozóan a COVID-

19   járvány következményeinek megelőzése és leküzdése érdekében 

  
 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

 

 1.cikk  
2021.  február 12-tól 30 nappal javasolják a  veszélyhelyzet meghosszabbítását Románia 
területén. 
2.cikk  
A SARS-CoV-2 vírusfertőzés megelőzésére és megfékezésére hozott intézkedések, amelyeket 
2021. február 12-től kezdődően szükséges alkalmazni, a jelen járványhelyzet függvényében, a 
jelen határozat mellékletben vannak rögzítve. 
 3. cikk  
Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszeréhez tartozó 
struktúrák számára végrehajtás céljából. 
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A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 8/2021. számú határozatának  
melléklete  

A FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGFÉKEZÉSÉRE JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK A 
VÉSZHELYZET IDEJÉN  

 

1. Biztosítani kell a mentőszolgálatok és az önkéntes sürgősségi helyzetek szolgálatainak 

operatív koordinálását a sürgősségi esetek megyei felügyelőségei és a Bukarest-Ilfov 

Sürgősségi Esetek Felügyelősége által, valamint a helyi rendőrségét Bukarest Municípium 

Rendőrségének Vezérigazgatósága, valamint a megyei rendőrfelügyelőségek által.  

2. Biztosítani kell az idősgondozó otthonok, a fogyatékkal élők gondozóotthonainak, a 

gyermekelhelyező központok, más bentlakóotthonok működésének folytonosságát és az 

alkalmazottak munkaprogramjának meghatározását, a megyei, valamint Bukarest Municípium 

Közegészségügyi Igazgatóságának az engedélyével. 

3. A bentlakóotthonokat működtető szolgáltatók kötelesek a programjukat úgy megszervezni, 

hogy a helyi járványtani helyzetre érvényes előírásoknak megfeleljen, betartva a munkajogi 

szabályokat is. Ezekben a szolgálatokban a tevékenységet az illetékes hatóságok által 

elrendelt, a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megelőzését segítő előírások betartásával kell 

megszervezni.  

4. Biztosítani kell minden ideiglenes sürgősségi helyzetet menedzselő központ állandó 

működését, valamint a Beavatkozásokat Összehangoló és Irányító Országos Központ, a 

megyei és a bukaresti beavatkozási központok működését. 

5. Szükségesnek tartják továbbra is a védőmaszk viselésének kötelezettségét a köztereken, a 

munkahelyen, a kereskedelmi központokban, a tömegközlekedési eszközökön, minden 5 

életévét betöltött személy esetében, az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelete 

értelmében.  

6. Továbbra is fenntartják az elkülönítés és karantén lehetőségét a 136/2020.számú törvény 

7-es, 8-as és 11-es cikke értelmében.  

7. Javasolják a heti rendszerességgel végzett tesztelést a gondozó- és ápolószemélyzet, a 

idősgondozó otthonok, a fogyatékkal élők gondozóotthonainak személyzete, a kisegítő 

személyzet, valamint más veszélyeztetett csoportok esetében. 

8. Szükségesnek tartják az összejövetelek, tüntetések, zarándoklatok, koncertek vagy más 

típusú összejövetelek szabadtérben való szervezésének és lebonyolításának tiltását, valamint 

más kulturális, tudományos, művészeti, sport és szabadidős tevékenység szervezésének és 

kivitelezésének tiltását zárt térben, kivételt képeznek a 9–25. pontoknál jelzett 

tevékenységek. 

9. Javasolják a tiltás további fenntartását egyes összejövetelek esetében: ünnepek, 

születésnapok, ünnepségek zárt térben és/ vagy nyílt térben, legyen ez közösségi és/vagy 

magán jellegű. 



10. A felkészülési tevékenységek a sportbázisok és struktúrák keretében, mint edzőtáborok, 

edzések és sportversenyek, amelyeket Románia területén rendeznek, csak az ifjúsági és 

sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter közös rendelete által megszabott 

feltételek mellett történhet. 

11. Románia területén a sportversenyek csak nézők jelenléte nélkül bonyolíthatók le, az 

ifjúsági és sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter közös rendelete által 

megszabott feltételek mellett. 

12. A 10-es pont feltételei mellett, az élsportolók és leigazolt sportolók és/vagy 

teljesítménysportolók felkészülési tevékenységet folyatthatnak a fedett vagy szabadtéri 

medencékben, míg a zárt térben végzett felkészülési tevékenységek csak akkor 

engedélyezettek, ha be vannak tartva a távolságtartás feltételei, úgy, hogy legkevesebb 7 m2 

felület legyen a résztvevők között. 

13. A múzeumok, könyvtárak, könyvesüzletek, filmszínházak, filmstúdiók és rádió stúdiók, az 

előadásokat és/vagy koncerteket szervező intézmények, a népiskolák, a művészeti iskolák és 

mesterség oktató helyek működése, valamint szabadtéri kulturális események csak a 

kulturális miniszter és az egészségügyi miniszter közös rendelete által megszabott feltételek 

mellett történhetnek. 

14. A 13-as pont értelmében a filmszínházak, előadásokat és/vagy koncerteket szervező 

intézmények tevékenységének szervezése és lebonyolítása csak abban az esetben 

engedélyezett, amennyiben a nézők a hely maximális kapacitásának legtöbb 50%-át foglalják 

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 és az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám a megyében/településen 

kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakossal, és tiltott amennyiben az előfordulási arány meghaladja a 

3/1000 értéket. 

15. A 13-as 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 

védőálarcot viselésével. A tevékenységek tilosak olyan megyékben/helységekben, ahol az 

esetszám összesített előfordulása az utolsó 14 napban meghaladja az 1,5/1000 lakost. 

16. 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. 

 



17. A 16-os 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, meg van tiltva az ezeken az eseményeken történő részvétel. 

18. 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 van meghatározva.           

19. Az afrikai sertéspestis megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységek  csoportos 

vadászatokon, legfeljebb 20 személy részvételével bonyolíthatók le.  

20. Javasolt a magánrendezvények (esküvők, keresztelők, díszebédek stb.) megszervezésének 

tilalma olyan zárt terekben, mint (de nem kizárólagosan) szalonok, kulturális központok, 

éttermek, bárok, kávézók, rendezvénytermek/sátrak. 

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

megszervezésének tilalma olyan nyílt terekben, mint (de nem kizárólag) szalonok, kulturális 

központok, éttermek, teraszok, bárok, kávézók, csarnokok/sátrak.  

22. Javasolják, 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 

bonyolítsák le, az egészségügyi miniszter rendeletében leszabályozott egészségügyi előírások 

betartásával.  

23. Javasolt, hogy a honvédelem, a közrend és a biztonság területén felelősséggel rendelkező 

intézmények sajátos tevékenységeinek megszervezését szabadtéren, epidemiológus 

felügyelete mellett tartsák meg. 

24. Javasolt, hogy a diplomáciai területén felelősséggel rendelkező intézmények, ideértve a 

Romániában akkreditált diplomáciai képviseletek és konzuli irodákban folytatott specifikus 

tevékenységek szervezését és lebonyolítását a szabadban tartsák meg, annak érdekében, 

hogy minden résztvevő számára legalább 4 m2 területet lehessen biztosítani, és betartsák az 

egészségvédelmi szabályok betartásával. 

25. Gyűlések és tüntetések szervezése legfeljebb 100 fő 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 m2 / fő terület biztosítása;  

d) azon személyek kezeinek 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. 

26. Javasolt a közlekedési tilalom fenntartása a településeken belül a 6 személynél nagyobb 

gyalogos csoportok számára, akik nem tartoznak egy családba, valamint az ilyen csoportok 

létrehozása. 

27. 23–5 óra között javasolt a forgalmi tilalom fenntartása minden személy számára, minden 

településen a lakóházakon/háztartásokon kívül, a következő esetek kivételével:  

a) munkavégézés, 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 tranzit utazása, vagy azok az utazások amelyeknek 

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. 

 

28. A 27. pont a) betűje szerinti szakmai érdekből történő kijárás okának igazolása érdekében 

a személyek, az illetékes hatóságok személyzetének kérésére, kötelesek bemutatni a 

szolgálati vagy a munkáltató által kiállított igazolást, vagy a saját felelősségükre kiállított 

nyilatkozatot. 

29. A 27. pont b)–d) betűi szerinti személyes érdekben történő kijárás okának igazolása 

érdekében a személyek, az illetékes hatóságok személyzetének kérésére, kötelesek a saját 

felelősségükre előzetesen kitöltött nyilatkozatot bemutatni. 

30. A 28. és 29. pontnál előírt, saját felelősségre kitöltött nyilatkozatnak tartalmaznia kell a 

keresztnevet és a vezetéknevet, a születési dátumot, a ház/háztartás/szakmai  

tevékenység helyének címét, a kijárás, helyváltoztatás okát, a nyilatkozat kitöltésének a 

dátumát és az aláírást. 

  



31. Javasolt a külföldi állampolgárok és hontalan személyek Románia területére történő 

belépése az államhatárátkelőhelyeken, 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 résztvevő 

fuvarozók és egyéb alkalmazottak akik az ilyen szállítást bonyolítják; 

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) 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, idénymunkások, 

tengeri és folyami navigációs személyzet;  

l) a Romániában szervezett sportversenyeken részt vevő nemzetközi sportdelegációk 

tagjai, a jogszabályokkal összhangban;  

m) a film- vagy audiovizuális forgatócsoport tagjai, a romániai kulturális eseményeken 

résztvevő technikai és művészeti személyzet bizonyított szerződéses kapcsolatok vagy 

igazoló dokumentumok alapján.  



32. Ellentétes országos szintű szabályozás hiányában a 31. pontban meghatározott 

intézkedés a továbbiakban nem vonatkozik azokra a harmadik országból származó vagy 

ott lakó külföldi állampolgárokra és hontalan személyekre, amelyek irányából, európai 

szinten, a nem fontos utazások az Európai Unióba történő átmeneti korlátozásainak 

feloldását hozták létre. 

33. Övezeti karantén hozható létre az epidemiológiai és biológiai kockázati helyzetekben 

a közegészségügy terén hozott egyes intézkedésekről szóló 136/2020. számú törvény 7-es 

és 12-es cikkének értelmében.  

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

Esetek Országos Bizottsága határozatával jóváhagyott, a légijáratok gazdasági szereplői 

által végrehajtott repülések felfüggesztésére vonatkozó intézkedés fenntartása azokba az 

országokba és azokból az országokból, amelyekre nem vonatkozik a 

karantén/elszigetelés.  

35. A következő járat-kategóriák mentesülnek a 34-es pont rendelkezései alól: 

a) az állami repülőgépekkel végrehajtottak;  

b) az áru és / vagy postai szállítás;  

c) a humanitárius vagy sürgősségi orvosi szolgáltatások nyújtása;  

d) a kutatási-mentési vagy vészhelyzetekben történő beavatkozás céljából, valamely 

román hatóság kérésére; 

e) amelyek célja a Romániában letelepedett gazdasági szereplők kérésére történő 

technikai intervenciós csoportok szállítása;  

f) a nem kereskedelmi jellegű műszaki leszállások;  

g) a Ferry típusú, kereskedelmi rakomány nélküli repülőgépek helymeghatározása; 

h) a 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 hatóságának a 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; 

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 és a rendeltetési állam 

illetékes hatósága jóváhagyásával. 

 

36. Javasolt a közúti személyszállítás alkalmi szolgáltatások révén történő tilalmának 

fenntartása, valamint a rendszeres járatok kiegészítése, a vallási körmenetekben és/vagy 

zarándoklatokban való részvétel céljából.  

37. Javasolt a következő állami határátkelőhelyek ideiglenes, teljes vagy részleges 

bezárásának fenntartása:  

37.1 a román-magyar határon: Nagykároly, Szatmár megye  

37.2. a román-bolgár határon:  

a) Lipnița, Konstanca megye;  

b) Dobromir, Konstanca megye;  

c) Bechet, Dolzs megye (a teherforgalom kivételével). 

37.3 a román-moldáv határon: Radóc-Prut, Botosani megye  

37.4 a román-szerb határon:  

a) Új Moldova, Krassó-Szörény megye;  

b) Valkány, Temes megye;  

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

d) Hosszúszabadi, Temes megye;  

e) Temeskeresztes, Temes megye. 

 

38. Javasolt a  6–23 óra közötti program fenntartása az élelmiszereket és/vagy alkoholos 

és alkoholmentes italokat készítő és forgalmazó éttermek és kávézók számára azokban a 

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

kisebb vagy egyenlő 1,5-el, 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 napban az 1000 

lakosra számított esetszám meghaladja a 3-at tilos az épületeken belüli kévézók és 

éttermek működtetése. 

 

39. Javasolt a 6–23 óra közötti program fenntartása a szállodák és panziókban található, 



élelmiszereket és/vagy alkoholos és alkoholmentes italokat készítő és forgalmazó 

éttermek és kávézók számára azokban a megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14 

napban az esetszám 1000 lakosra számítva kisebb vagy egyenlő 1,5-el, 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 ezen szállodákban és panziókban elszállásolt személyek ellátása 

megengedett. 

 

40. A 38 és 39. pontoknál előírt intézkedéseket azokra a gazdasági szereplőkre is 

alkalmazni kell, amelyek tetővel, mennyezettel vagy plafonnal rendelkező zárt 

közterületen működnek, és amelyeket legalább 2 fal határol, függetlenül attól, hogy 

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

 

41. Abban az esetben, ha a 38. és 39. pontoknál említett gazdasági egységek 

tevékenysége korlátozott vagy megszűnt, megengedett azon élelmiszerek valamint 

alkoholos és alkoholmentes italok elkészítése és forgalmazása, amelyeket nem ezekben a 

helyiségekben fogyasztank el. 

 

42. A 38. és 39. pontoknál említett gazdasági egységek be kell tartsák az egészségügyi 

miniszter, valamint a gazdasági, vállalkozási és turisztikai miniszter rendeletében 

elrendelt kötelezettségeket.  

 

43. Az élelmiszerek, valamint az alkoholtartalmú és alkoholmentes italok elkészítése, 

forgalmazása és fogyasztása, a 40. pontban előírtak kivételével, az épületeken kívül, 

szabadban, speciálisan kialakított terekben engedélyezett, biztosítva az asztalok közötti 

minimum 2 m távolságot és az asztalonkénti legfeljebb 6 ember részvételét, ha 

különböző családokból származnak, összhangban az egészségügyi miniszter, a gazdasági, 

vállalkozási és turisztikai miniszter és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Hatóság elnökének közös rendelettel megállapított egészségvédelmi 

intézkedéseivel.  

44. Javasolt a bárokban, klubokban és diszkókban való tevékenység tilalmának 

fenntartása. 



45. Javasolt, hogy azok a gazdasági egységek, amelyek kereskedelmi 

tevékenységet/szolgáltatást folytatnak zárt és/vagy nyitott, nyilvános és/vagy magán 

terekben, tevékenységüket a 5–21 óra között  szervezzék meg és végezzék.  

 

46. A 45. pont rendelkezéseitől eltérően, 21–5 óra között csak a házhozszállítással 

foglalkozó gazdasági egységek tevékenykedhetnek. 

 

47. A 45. pont előírásaitól eltérően, 21–5 óra között óra között a gyógyszertárak, a 

benzinkutak, a házhozszállítási tevékenységet folytató gazdasági egységek, illetve a 

tömegközlekedési vállalatok, amelyek 9 ülőhelynél nagyobb befogadóképességű 

gépjárműveket használnak, beleértve a gépjárművezető  helyét is, valamint az 

áruszállítással foglalkozó kereskedelmi egységek, amelyek 2,4 tonna teherbírást 

meghaladó teherautókat használnak, megszokott üzemmódban működhetnek, betartva 

az egészségvédelmi előírásokat. 

 

48. Azokban a bevásárlóközpontokban, ahol több gazdasági szereplő működik, tilos a 
játszótereket, játéktermeket, bárokat, klubokat és diszkókat működtetni. 

 

49. Javasolt, hogy a légi közlekedés továbbra is a közös helyiségek, felszerelések, 

szállítóeszközök és repülőgépek higiéniai és fertőtlenítési intézkedések betartásával 

történjen, a repülőtereken és repülőgépeken történő eljárásoknak és protokolloknak 

megfelelően, az utasok és a légi közlekedés területén dolgozó személyzet fertőződésének 

megelőzése érdekében, a közlekedési és infrastrukturális miniszter, az egészségügyi 

miniszter és a belügyminiszter közös rendeletében megállapított feltételek mellett.  

 

50. Javasolt, hogy a vasúti szállítás továbbra is az állomásokon, megállóhelyeken és 

vonatszerelvényeken található közös helyiségek higiéniai és fertőtlenítési intézkedések 

betartásával történjen, a megállókban, állomásokon, vasúti kocsikon alkalmazott 

eljárásoknak és protokolloknak megfelelően, a személyzetnek és az utasoknak a 

magatartási szabályokra vonatkozó tájékoztatásával, a vasúti közlekedés területén 

történő fertőzés megakadályozása érdekében, a közlekedési és infrastrukturális miniszter, 

az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter közös rendeletében megállapított 

feltételek mellett. 

 



51. Javasolt, hogy a közúti szállítás továbbra is a személyszállítás higiéniájára és 

fertőtlenítésére vonatkozó intézkedések és korlátozások betartásával történjen, a 

szállítóeszközökön belüli eljárásoknak és protokolloknak megfelelően, az üzemeltetőnek 

és az utasoknak a magatartási szabályokra vonatkozó téjékoztatásával, az utasok és a 

közúti szállítás terén dolgozó személyzet fertőzésének megelőzése érdekében, a 

közlekedési és infrastrukturális miniszter, az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter 

közös rendeletében megállapított feltételek mellett.  

 

 52. Javasolt, hogy a vízi szállítás továbbra is a higiéniai előírások betartásával, a 

közterek, kikötők, megállók, hajók, azok belterének fertőtlenítésére, elfoglaltságára 

vonatkozó, a vízi tömegszállítási 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 szállításügyi- 

és kommunikációs miniszter, egészségügyi és belügyminiszter közös rendelkezése 

szerint. 

53. Javasolt, hogy a belföldi és nemzetközi áruszállítás és tömegszállítás továbbra is a 

szállításügyi-, egészségügyi és belügyminiszter közös rendelete szerint történjen. 

54. Továbbra is fennáll azon kereskedelmi egységek beltéri tevékenységének 

működésének felfüggesztése, amelyek úszómedencéket, játszóházakat és játéktermeket 

működtetnek. 

55. A szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi szereplők 

tevékenysége engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy nem haladhatják meg teljes 

kapacitásuk 50 százalékos kihasználtságát azokban a megyékben/helységekben, ahol az 

elmúlt 14 napban összesített esetszám kevesebb vagy egyenlő 1,5/1000 lakos; nem 

haladhatják meg a teljes kapacitásuk 30 százalékos 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. 

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

szakágazati egységek továbbra is úgy szervezzék meg tevékenységüket, hogy kötelezően 

biztosítva legyen a székhelyre való belépéskor a járványtani szűrés, a kezek fertőtlenítése 

úgy a saját személyzet mint a látogatók számára az egészségügyi és belügyminiszter 

közös rendelete szerint. 



57. A fogászati rendelőkben és a non-Covid egészségügyi egységekben továbbra is 

kötelező a tevékenység, az egészségügyi miniszter ide vonatkozó rendelete szerint való 

megszervezése. 

58. A szerencsejátékokat üzemeltető szalonok,  szépségszalonok, turisztikai szállásadók, 

közös helyiségekben irodai munkát folytató egységek továbbra is kötelesek betartani a 

gazdasági-, turisztikai-, és egészségügyi miniszterek megelőzési előírásokról szóló közös 

rendeletének előírásait, amelyek alapján működhetnek. 

59. A szerencsejátékokban érdekelt kereskedelmi egységek kötelesek betartani az 

ügyfélszolgálati időintervallumra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat, amelyeket a 

Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága állapít meg határozatok révén a Fertőző 

Betegségek technikai-tudományos támogató csoportjának vagy a megyei/Bukaresti 

Sürgősségi Helyzetek Bizottságának javaslatai nyomán. Az előírások azokra a 

közigazgatási/területi egységekre vonatkozóan állapítódnak meg, ahol a Sars-Cov-2 vírus 

intenzív terjedése állapítódik meg.  

60. A kültéri strandokat, kültéri medencéket, sport- és fitness-központokat működtető, 

ügykezelő kereskedelmi egységek, továbbra is kötelesek betartani az ifjúsági és sport 

miniszter, és az egészségügyi miniszter közös rendeletébe foglalt megelőzési előírásokat.  

61. A balneológiai kezelési szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi egységek továbbra is 

kötelesek betartani az egészségügyi miniszter rendelete által előírt megelőzési 

szabályokat. 

62. A bölcsődék, after-school típusú tevékenységek továbbra is, kötelezően, csak az 

oktatási-, munkaügyi-, és egészségügyi miniszterek közös rendeletébe foglaltak szerint 

folyhat. 

63. 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 egészségügyi 

miniszterek közös rendeletének előírásait. 

64. Javasolt, hogy amennyiben 7 egymást követő nap során 3 Sars-Cov-2 megbetegedési 

eset jelenik meg egy a diákok/hallgatók elszállásolását szolgáló épületben, akkor az illető 

épületet zárják be 14 napra. Azok a diákok/hallgatók, akik nem tudnak hazamenni vagy 



más helyen megszállni, az illetékes oktatási egység kell biztosítson karantén jellegű 

szállást, valamint kell biztosítsa az alapszükségletek ellátását.  

65. Javasolt a vásárok, ócskapiacok, barompiacok tevékenységének felfüggesztésének 

további fenntartása, a 348/2004 kormányhatározat 7. cikkének (1) bekezdése szerint, 

amely az áru és a szolgáltatások egyes köztéri kereskedelmére vonatkozik. 

66. A SARS-CoV-2 fertőzések terjedésének korlátozása érdekében az élelmiszerpiacok, 

beleértve a mozgópiacok működését is,  a közmunkálatok, fejlesztési és közigazgatási 

miniszter, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter, és a 

munkaügyi miniszter közös rendelete értelmében szervezhetők meg. 

67.  A SARS-CoV-2 fertőzések terjedésének korlátozása érdekében a sípályákat kiszolgáló 

felvonórendszerek működtetését az gazdasági-vállalkozási-turisztikai  miniszter, a 

fejlesztési és közigazgatási miniszter,  egészségügyi miniszter és munkaügyi miniszter 

közös rendeletének előírásai szerint kell megszervezni. 

68. Javasolják, hogy tartsák fenn a munkaprogram  megszervezésének kötelezettségét  

távmunkában vagy  otthoni munkavégzésben minden munkáltató számára, amennyiben 

a tevékenység sajátosságai ezt lehetővé teszik. 

69. Abban az esetben, ha nem megoldható a táv- illetve otthoni munkavégzés, a köz- és 

tömegszállítás zsúfoltságának elkerülése érdekében továbbra is javasolt, hogy kötelező 

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

finanszírozási és alárendeltségi módtól függetlenül, valamint az országos társaságok, 

független szervezetek, azok a vállalatok ahol az állam főrészvényes vagy társtulajdonos, 

és több mint 50 alkalmazottat foglalkoztatnak, úgy kell megszervezzék tevékenységüket, 

hogy a személyzet külön csoportokba legyen osztva, amelyek legkevesebb egy óra 

eltéréssel kezdik és végzik a műszakot. 

70. Az elmúlt 14 napra vonatkozó összesített esetszám szerinti besorolás megállapítása, 

a vonatkozó előírások betartása és hatályba léptetése érdekében legtöbb 48 órán belül 

kell megtörténjen a szóban forgó mutatók elérésétől számítva, a megyei/Bukaresti 

Sürgősségi Esetek Bizottsága határozata és a megyei közegészségügyi igazgatóságok által 

előterjesztett adatok alapján, és az intézkedések 14 napig lesznek érvényben, majd az 

időszak leteltével újraértékelik.  



71. A megyei közegészségügyi igazgatóságok/Bukarest Közegészségügyi Igazgatósága 

napi rendszerességgel minden fennhatóságuk alá tartozó településre kiszámolják az 

elmúlt 14 napos időszakra vonatkozó összesített esetszámot, és bemutatják a Sürgősségi 

Esetek Bizottságnak az elemzést, a jelen határozatban megállapított határértékek 

elérésétől számított legtöbb 24 órán belül. 

72. A 70. pontban előírt napi számbavétel a referenciaként szolgáló településen lakó 

személyek számára van vonatkoztatva, 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


