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A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT:  

 

1.cikkely 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 6/2021. 02.04. számú határozatának 2. 
cikkelyét két új bekezdéssel egészítik ki, a következők szerint: 
(4) Az 1. cikkely előírásai nem vonatkoznak a következő kategóriákra:   
a) a három éves vagy ennél kisebb gyermekek; 
b) azok a Romániába belépő személyek vagy  kontaktszemélyek, akik megkapták a 
koronavírus elleni oltást és az emlékeztető oltást is, és a a második oltás időpontjától 
eltelt legalább 10 nap. A védőoltás beadását, beleértve az emlékeztető oltás beadását is, 
a Romániában vagy külföldön az azt beadó egészségügyi egység által kiállított 
dokumentummal igazolják;   
c) azok a személyek, akik az országba való belépés előtt  
90 nappal koronavírussal fertőzötteknek bizonyultak, amelyet orvosi igazolással vagy a 
Corona-form adatbázisának az ellenőrzésével bizonyíthatnak és legalább 14 nap telt el a 
fertőzöttség megerősítésétől az országba való belépésig; 
d) a 2,4 tonnánál nagyobb engedélyezett összsúlyú teherszállító gépjárművek vezetői;  
e) a több mint 9 férőhellyel rendelkező, beleértve a gépjárművezető helyét is, 
személyszállító gépjárművek vezetői; 
f) az a) és b) pontoknál megnevezett gépjárművezetők, akik a munkájuk elvégzése 
érdekében a lakhelyük szerinti államból az Európai Unió bármely tagállamába, vagy az 
Európai Unió valamelyik tagállamából a lakhelyük szerinti államba utaznak, függetlenül 
attól, hogy ezt egyéni eszközökkel vagy saját számlájukra teszik; 
g) a repülőgép pilóták és a repülőgépek személyzete;  



h) a Bukarestben akkreditált diplomáciai missziók, konzuli hivatalok és más diplomáciai 
képviseletek tagjai, a diplomáciai útlevéllel rendelkezők, a diplomáciai személyzetnek 
minősülő személyek, valamint Románia Diplomáciai és Konzuli Testületének tagjai és a 
diplomáciai és szolgálati útlevéllel rendelkezők, valamint ezek családtagjai. 
i) bármilyen közlekedési eszközzel hazatelepített román tengeri és folyami hajózó 
személyzet, amely bemutatja az illetékes hatóságoknak  a nemzetközi közlekedési 
ágazatban dolgozók számára kiállított igazolást, amelynek modelljét az Európai Unió 
Hivatalos Lapja C. sorozatának 96. számában tették közzé  2020. március 24-én; 
k) a román lobogó alatt közlekedő belviźi hajókról partraszálló személyzet, a román 
kikötőkben, azzal a feltétellel, hogy a munkáltató, az utazás idejére -  a hajótól addig a 
helyszińig ahol elérhető lesz a két hajózás közti időszakban - biztosit́sa számukra a 
nemzetközi szállit́mańyozaśi munkavállalói igazolást, valamint az egyéni COVID-19 elleni 
védőfelszerelést; 
l)  A Magyarországról, Bulgáriából, Szerbiából, Ukrajnából vagy a Moldovai 
Köztársaságból Romániába belépő munkavállalók, valamint az említett országok 
gazdasági egységei által alkalmazott román állampolgárok, akik az országba való 
belépéskor igazolják a szerződéses kapcsolatokat az adott gazdasági egységekkel. 
 (5) Az 1., 2., és 3. cikkelyben meghatározott intézkedések 2021. február 12-én 0 órától 
érvényesek. 
  
2. cikkely 
Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszeréhez 
tartozó struktúrák számára végrehajtás céljából. 
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a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának elnöke 

 

 
 


