
 
 
ROMÁNIA KORMÁNYA 
SÜRGŐSSÉGI ESETEK ORSZÁGOS BIZOTTSÁGA 
 
20/25.03.2021. HATÁROZAT 
a COVID-19 járvány kontextusában gyakorlatba ültetendő lépések megállapításáról és a 
magas járványügyi kockázatot jelentő országok /térségek/területek jegyzékének 
jóváhagyására, amelyek esetében karanténintézkedést alkalmaznak az innen érkező 
személyek számára Romániába való belépéskor 
 
Az Országos Sürgősségi Helyzetek Bizottság elfogadja a jelen határozatot:  
1. cikk 

A SARS-COV-2 vírus okozta fertőzések terjedésének és ellenőrzés alatt tartása céljából 
hozott intézkedések a következőképpen módosulnak és egészülnek ki a készenléti 
időszakban: 

a) Azokon a településeken, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra összesített száma ezer 
lakosra vetítve 4-nél nagyobb és 7,5-nél kisebb, pénteken, szombaton és vasárnap 20 
órakor lép hatályba a kijárási tilalom. Ha 3,5 ezrelék alá csökken a ráta, az új korlátozásokat 
feloldják, és az országos szintű szabályok maradnak érvényben. 

b) Azokon a településeken, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra összesített száma ezer 
lakosra vetítve 7,5-nél nagyobb a kijárási tilalom  20  órakor lép hatályba a hét minden 
napján. Ha 7 ezrelék alá csökken a ráta, az új korlátozásokat feloldják és az a) pontban előírt 
intézkedés lép érvénybe. 

c) Azokon a településeken, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra összesített száma ezer 
lakosra vetítve 4-nél nagyobb és 7,5-nél kisebb, a kül- és beltérben 
kereskedelmi/szolgáltatói tevékenységet folytató közszolgálati/magán egységek 
tevékenysége este 18 óráig megengedett pénteken/szombaton/vasárnap. Ha 3,5 ezrelék alá 
csökken a ráta, az új korlátozásokat feloldják, és az országos szintű szabályok maradnak 
érvényben 

d)  Azokon a településeken, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra összesített száma ezer 
lakosra vetítve 7,5-nél nagyobb, a kül- és beltérben kereskedelmi/szolgáltatói 
tevékenységet folytató közszolgálati/magán egységek tevékenysége este 18 óráig 
megengedett a hét minden napján. Ha 7 ezrelék alá csökken a ráta, az új korlátozásokat 
feloldják és a c) pontban előírt intézkedés lép érvénybe.  

e) A beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat működtető kereskedelmi egységek 
tevékenységét felfüggesztik azokon a településeken, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 
napra összesített száma ezer lakosra vetítve 4-nél nagyobb. Ha 3,5 ezrelék alá csökken a 
ráta, az új korlátozásokat feloldják, és az országos szintű szabályok maradnak érvényben. 

f) 2021. április 3–4., illetve 2021. május 1–2. között a kijárási tilalom csak 2 órakor lép 
hatályba, hogy a hívek részt vehessenek a templomi szertartásokon. 
g) 2021. március 27-én és 2021. március 28-án a pészah idején 22 órától lép életbe a 
kijárási tilalom. 
 



 2. cikk  
Az 1. cikk c) és d) pontjai alól kivételt képeznek a házhozszállítási tevékenységet folytató 
kereskedelmi egységek, amelyek 18–5 óra között szigorúan csak ügyfélszolgálati 
tevékenységüket bonyolíthatják le.   
3. cikk 

 Az illetékes minisztériumok felhatalmazást kapnak arra, hogy a COVID-19 terjedésének 
korlátozása érdekében módosíthassák a közös rendeleteket, amelyek a kereskedelmi 
egységek tevékenységét szabályozzák, maghatározva azon személyek pontos számát, akik 
egyszerre az illető egységben tartózkodhatnak azok felületének függvényében.  

4. cikk 
 (1) „Az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám alatt”, az a 14 napos időszak 
értendő, amely a 17-ik és a 3-ik nap között található, és megelőzi a megvalósítás dátumát, a 
településen tartózkodó személyek számára vonatkoztatva, amit hetente frissít a 
Lakosságnyilvántartó és Adatbáziskezelő Igazgatóság. 
(2) Naponta, a tesztelés alapján frissen megerősített személyek alapján, amelyet a corona-
forms alkalmazásban tartanak nyilván, a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) 
automatikusan bemutatja 10 órakor az „alerte.ms.ro" platformon az esetelőfordulást az (1). 
bekezdésnek megfelelően kiszámolt eredményeket.  
5. cikk 

Jóváhagyják a magas járványügyi kockázatot jelentő országok/térségek/területek 
jegyzékét, amelyek esetében karanténintézkedést alkalmaznak az innen érkező személyek 
számára Romániába való belépéskor, a mellékletben meghatározottak szerint. 
6. cikk  

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 9/2021. 02.11. számú határozat melléklete, 
amelyet a 17/2021.03.14. számú határozattal módosítottak, módosul  és helyette a jelen 
határozat melléklete lesz érvényes. 
7. cikk 

Jelen határozat dátumától kezdve, azon intézkedések, amelyek a Nagy-Britannia és Észak-
Írországból érkező személyekre vonatkoztak, és amelyeket Sürgősségi Esetek Országos 
Bizottsága 9/2021.02.11.  számú határozata írt elő, érvényüket vesztik.  

8. cikk 
Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsmentrendszeréhez tartozó 
struktúrák számára végrehajtás céljából. 
 
 
 

FLORIN-VASILE CÎȚU miniszterelnök,  
a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 

 


