
 

22/2021.04.08. számú CNSU Határozat 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, a 70/2020 számú Sürgősségi 
Kormányrendelet 521 cikke értelmében, amelyet a 179/2020 számú Határozattal hagytak jóvá, 
ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel.  
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 bentlakó otthonokat 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 gondozó otthonainak személyzete, kiegészítő 
személyzet, valamint más veszélyeztetett csoportok esetében, a közegészségügyi 
igazgatóságok felügyeletével. 
8. Szükségesnek tartják az összejövetelek, tüntetések, zarándoklatok, koncertek vagy más 
típusú összejövetelek szabadtérben való szervezésének és lebonyolításánaktiltását, 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 összejövetelek esetében, mint 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 
Sportminisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium közös rendelete által megszabott 
feltételek mellett történhet. 
11. Románia területén a sportversenyek csak nézők nélkül tarthatók, az Ifjúsági és 
Sportminisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium 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 
Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium 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 tevékenységeket legfeljebb 20 
résztvevővel, vadásszal zajló kollektív vadászatok keretében tarthatók meg. 
20. Javasolt a magánrendezvények (esküvők, keresztelők, ünnepi étkezések stb.) 
megszervezésének tilalma olyan zárt terekben mint (de nem kizárólagosan) szalonok, kulturális 
központok, éttermek, bárok, kávézók, rendezvénytermek / sátrak. 
21.  Javasolt, 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 
tartani az egészségügyi miniszter rendeletében leszabályozott egészségügyi előírások 
betartásával.  



22. Javasolt, hogy a honvédelem, a közrend és a biztonság területén felelősséggel rendelkező 
intézmények sajátos tevékenységeinek megszervezését szabadtéren, epidemiológus 
felügyelete mellett tartsák meg. 
23. 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. 
24. 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. 
25. 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. 
26. Javasolt a 22.00 – 05.00 időintervallumon belüli forgalmi tilalom minden személy számára 
minden településen a lakóházakon / háztartásokon kívül, azokon a településeken, ahol az 
utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb mint 4/1000 lakos. 
27. Javasolt minden hétfő-csütörtök között a 22.00 – 05.00 időintervallumon belül és minden 
pénteken, szombaton és vasárnap 20.00 – 05.00 időintervallumon belül forgalmi tilalom 
minden személy számára minden településen a lakóházakon / háztartásokon kívül, azokon a 
településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám nagyobb mint 4/1000 
lakos és kisebb mint 7,5/1000. Ennek az intézkedésnek az alkalmazása akkor szűnik meg, amikor 
az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 3,5/1000 lakos alatti értéket mutat, ekkor 
újra a 26-os pontnál rögzített intézkedés lépik érvénybe. 
28. Javasolt a 20.00 – 05.00 időintervallumon belüli forgalmi tilalom a hét minden napján, 
minden személy számára minden településen a lakóházakon / háztartásokon kívül, azokon a 
településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám nagyobb mint 7,5/1000 
lakos. Ennek az intézkedésnek az alkalmazása akkor szűnik meg, amikor az utóbbi 14 napban 
jegyzett összesített esetszám 7/1000 lakos alatti értéket mutat, ekkor újra a 27-es pontnál 
rögzített intézkedés lépik érvénybe. 
29. A 26-os, 27-es és 28-as pontoknál jelzett korlátozások alól kivételt képeznek  a következő 
esetekben történő kijárások:  
a) szakmai érdekű kijárás, 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. 



30. A 29. 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. 
31. A 29. pont b)–d) betűi szerinti személyes érdekben történő kijárás okának igazolása 
érdekébena személyek, az illetékes hatóságok személyzetének kérésére, kötelesek a saját 
felelősségükre előzetesen kitöltött nyilatkozatot bemutatni. 
32. A 30. és 31. 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. 
33. 2021.05.01-05.02. időszakban, 20.00 - 05.00 időintervallumon belül engedélyezett a 
személyeknek lakóházakon / háztartásokon kívül kijárása az ünnepi misén való részvétel 
érdekében. 
34. 2021.05.08-05.09. időszakban, 20.00 - 05.00 időintervallumon belül engedélyezett a 
személyeknek lakóházakon / háztartásokon kívül kijárása a ramadán vallási ünnepségen való 
részvétel érdekében. 
35. Elfogadásra javasolt az  idegen állampolgárok és hontalanok Romániába való belépésének 
megtiltásának további fenntartása a határátkelőkön, a következő kivételekkel:  
a) román állampolgárok családtagjai;  
b) EU tagországok, Európai Gazdasági Térség vagy Svájc állampolgárainak családtagjai, akiknek 
van Romániában bejegyzett lakóhelyük;   
c) azok a személyek, akik hosszútávú tartózkodásra feljogosító vízummal, tartózkodási 
engedéllyel, vagy más ezzel egyenértékű engedéllyel rendelkeznek, amelyet a romániai 
hatóságok bocsájtottak ki, vagy más országok hatóságai, az EU-s jogszabályok értelmében ;  
d) azok a személyek, akik szakmai célból utaznak, és ezt vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy 
más egyenértékű dokumentummal bizonyítják, valamint egészségügyi káderek, egészségügyi 
kutatók, idősgondozásban foglalkoztatott egészségügyi káderek, és más kategóriákba besorolt, 
szállításban érintett, ilyennemű szükséges szállítási tevékenységet folytató személyzet;  
e) diplomaták és konzulátusok személyzete, a nemzetközi szervezetek személyzete, a katonai 
vagy más személyzet, amely humanitárius segélynyújtási tevékenységet folytat; 
f) átutazó személyek, beleértve a konzuli védelem alatt hazatelepített személyeket is;   
g) kényszerítő körülmények miatt utazó személyek;  
h) nemzetközi védelem alatt álló vagy más humanitárius célból utazó  személyek, akik a 
604/2013 EP és ET szabályzat tárgyát képezik;  
i) idegenek és hontalanok, akik tanulmányi célból utaznak;  
j)  idegenek és hontalanok, magasan képzett munkások, ha alkalmazásuk gazdasági 
szempontból indokolt, és tevékenységük nem tűr halasztást vagy nem végezhető külföldről;   
k) idegenek és hontalanok, határon át ingázó munkások, mezőgazdasági szezonmunkások, 
folyami és tengeri hajózási személyzet;  
l) nemzetközi sportküldöttségek tagjai, akik Romániában megrendezett megmérettetéseken 
vesznek részt, a törvény értelmében; 
m) Romániában filmet forgató stábok, kulturális eseményeken részt vevő technikai és művészeti 
személyzet, ha felmutatják a jelenlétük szükségességét bizonyító iratot vagy szerződést.  
36. ellenkező országos szintű  szabályozások hiányában a 35. pontban meghatározott előírás 
nem érvényes idegen állampolgárokra és hontalanokra akik olyan harmadrendű országokból 
származnak, amelyek felé európai szinten ideiglenesen fel van függesztve a nem szükséges 
utazások tiltása az EU irányába.  

37. Elrendelhető a térségi karantén a járványtani és biológiai kockázati helyzetek esetén 
alkalmazandó intézkedésekről szóló 136/2020 számú törvény 7. és 12. cikkének értelmében  

38. Felfüggesztődnek azok a kereskedelmi repülőjáratok azon országok irányába /irányából, 



amelyek nem képeznek kivételt az Országos Közegészségügyi Intézet karanténra és elkülönítésre 
vonatkozó rendelkezései alól, amelyeket jóváhagyott az Sürgősségi Helyzetek Országos 
Bizottsága az 55/2020 törvény 37. cikkének értelmében. Továbbra is javasolt a  Sürgősségi 
Helyzetek Országos Bizottsága illetékességének fenntartása a repülőjáratok felfüggesztsének 
esetében azon országokba és országokból, amelyek magas járványtani kockázatot jelentenek, 
amelyek listáját határozat révén az Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága állította össze az  
Országos Közegészségügyi Intézet javaslatára. 

39. A 38. pont előírásai alól kivételt képeznek a következő repülőjáratok képeznek kivételt:  

a) állami felségjelű gépek járatai;  

b)  árú és postai szállítmányokat szállító repülőjáratok;  

c)  humanitárius és sürgősségi orvosi szolgáltatásokat biztosító járatok;  

d) kereső és mentőrepülő vagy sürgősségi helyzetben beavatkozó repülőutak, amelyeket 
valamelyik romániai közhatóság igényelt;  
e) technikai beavatkozást végrehajtó csapatokat szállító járatok, a Romániában megtelepedett 
gazdasági szereplők  igénylésére;  

f) nem kereskedelmi jellegű, technikai okokból történő landolások;  

g) kereskedelmi rakománnyal nem rendelkező repülőgépek elhelyezési járatai(ferry);  

h) technikai jellegű, repülőgépek javítását célzó repülő járatok;  

i) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokábn levő légi szállító 
cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a szezonmunkások vagy hazatoloncolt, 
idegen állampolgárok szállítására Romániából más államok irányába, a Romániai Polgári 
Aeronautikai hatóság, illetve a célországi kompetens hatósg engedélyével;  

j) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi szállító 
cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a román állampolgárok hazaszállítására más 
államokból Romániába a Romániai Polgári Aeronautikai Hatóság engedélyével, a 
Belügyminisztérium és Külügyminisztérium között egyezmény alapján;  

k) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi szállító 
cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén a szállítási szektorban dolgozó munkások 
szállítására, akikről a Zöld Folyósók kialakításáról szóló kommunikáció 3. mellékletében van szó, 
a Határvédelem irányadó intézkedéseiről szóló útmutató értelmében, az egészség védelében és 
a létfontosságú árúk és szolgáltatásokról szóló C(2020) 1897/23.03.2020 irányelv értelmében, 
Romániából más államokba és más államokból Romániába, a Romániai Polgári Aeronautikai 
Hatóság engedélyével, a Külügyminisztérium, és a fogadó állam kompetens hatóságának 
engedélyével.   

40. Elfogadásra javasolt az alkalmi közúti személyszállítás (stoppolás-karinti) betiltása, valamint 
a menetrend szerinti járatok kiegészítése, az érvényes jogszabályok szerint az egyházi 
eseményeken, búcsúkon való részvétel megkönnyítése céljából. 

41. Szükségesnek tartjuk a következő határátkelőhelyek teljes vagy részleges lezárásának 
további fenntartását:  

41.1 a Román-Magyar határon: Nagykároly, Szatmár megye.  
41.2 A Román-Bulgár határon:   
a) Lipnița, Konstanca megye;  

b) Dobromir, Konstanca megye;  

c) Bechet, Dolj megye (az áruforgalom kivételével). 
41.3  A Román-Moldvai Köztársaság határon: Rădăuți-Prut, Botoșani megye;   

41.4 A Román-Szerb határon:  
a) Újmoldova, Krassó-Szörény megye;  

b) Vălcani,  Temes megye;  



c) Stamora-Moravița, Temes megye - vasúti (az áruforgalom kivételével);  

d) Lunga, Temes megye;   

e) Foeni, Temes megye.  

42. Azon kereskedelmi egységek tevékenysége, amelyek élelmiszerek előállításával, 
forgalmazásával, felszolgálásával foglalkoznak valamint alkoholos és nem alkoholos italok 
értékesítésével, mint a vendéglők, kávézók, az épületen belül úgy folyhat, hogy nem léphetik túl 
a teljes kapacitásuk 50%-kos kihasználtságát, azokban a megyékben/helységekben ahol az 
összesített esetszám az elmúlt 14 napban nem haladja meg vagy egyenlő 1,5-el 1000 lakosra 
visszaosztva; nem léphetik túl teljes kapacitásuk 30%-kos kihasználtságát 06.00-22.00 
óraintervallumban hogyha az elmúlt 14 napban a megyében/helységben előforduló esetszám 
meghaladja az 1,5/1000 fő előfordulási arányt, de kisebb 3/1000 főnél, és tilos működniük, ha 
az 1000 főre számított esetszám meghaladja a 3-at. 

43. A szállodákban, panziókban, más szálláshelyeken működő vendéglők, kávézók tevékenysége 
folyhat abban az esetben, ha nem lépik túl a maximális kapacitásuk 50 százalékát, azokban a 
megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14 napban összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 
1,5/1000 lakos; nem léphetik túl teljes kapacitásuk 30 százalékos kihasználtságát 06.00-22.00 
óraintervallumban, ha az elmúlt 14 napban összesített esetszám a megyében/helységben 
nagyobb 1,5-nél 1000 lakosra számítva, de de kevesebb/egyenlő mint 3 eset/1000 lakos, illetve 
csak a elszállásolt vendégeket szolgálhatják ki, amennyiben az 1000 lakosra számított esetszám 
túllépi a 3-at az elmúlt 14 napban.  

44.  A 42. és 43. pontokban előírt szabályozások azon kereskedelmi egységekre alkalmazandó, 
amelyek szabadtérben fejtenek ki tevékenységet vagy olyan térben amely tetővel, mennyezettel 
van lefödve és legkevesebb két fallal van lehatárolva, függetlenül azok természetétől vagy 
állandó, illetve ideiglenes jellegétől. 
45. Abban az esetben, ha a 42. és 43. pontokban taglalt kereskedelmi egységek tevékenysége 
korlátozva van vagy szünetel, engedélyezett az élelmiszerek készítése, élelmiszerek és alkoholos, 
alkoholmentes italok forgalmazása, azzal a feltételle, hogy azok ne helyben legyenek 
elfogyasztva. 

46. A 42. és 43. pontokban említett kereskedelmi egységek be kell tartsák az egészségügyi és 
gazdasági és turisztikai miniszterek közös rendeletének előírásait.  

47. A külön erre a célra létrehozott/kialakított kültéri helyiségekben történő élelmiszerek, 
alkoholos és nem alkoholos italok elkészítése, értékesítése és elfogyasztása megengedett, a 44. 
pontban említettek kivételével, ha biztosítva van legkevesebb 2 méter távolság az asztalok 
között és egy asztalnál legtöbb 6, nem ugyanahhoz a családhoz tartozó személy ül, és 
amennyiben betartják az egészségügyi-, gazdasági miniszterek, és az Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Hatóság elnökének közös rendeletében felsorolt egészségvédelmi 
előírásokat. 

48. Javasolt a bárok, klubhelyiségek, diszkók működésének további felfüggesztése.  

49. Javasolt azon intézkedés további fenntartása, amely szerint a kereskedelmi/szolgáltatási 
tevékenységet kül és beltérben folytató magán vagy közszolgáltatási egységek 5–21 óra között 
szervezzék meg és bonyolítsák le tevékenységüket. 

50. A 49. pont előírásai alól való kivételként, javasolt, hogy azokon a településeken, ahol a a 
legutóbbi 14 napra számolt összesített esetszám meghaladja az 1000 lakosra vonatkoztatott 4 
esetet és kevesebb mint 1000 lakosra számított 7,5 eset, a kül- és beltérben 
kereskedelmi/szolgáltatói tevékenységet folytató közszolgálati/magán egységek tevékenysége 
reggel 5 órától este 18 óráig megengedett pénteken/szombaton/vasárnap. Az intézkedés addig 
érvényes míg az   1000 lakosra számított esetszám értéke 3,5 alá esik és a 49. pontban szereplő 
intézkedés a hét minden napjára érvényes. 

51. Kivételképpen a 49. pont előírásai alól, javasolt, hogy azokon a településeken ahol a 



legutóbbi 14 napra számolt összesített esetszám meghaladja az 1000 lakosra vonatkoztatott 7,5 
esetet, ott a kül- és beltérben kereskedelmi/szolgáltatói tevékenységet folytató 
közszolgálati/magán egységek tevékenysége reggel 5 órától este 18 óráig megengedett a hét 
minden napján. Az intézkedés addig érvényes míg az   1000 lakosra számított esetszám értéke 
7 alá esik, akkortól viszont az 50. pontnál szereplő előírások lépnek érvénybe. 

52. Kivételképpen az 50. és 51. pontok előírásai alól, javasolt, hogy a 2021. 04. 23. és 2021. 04. 
30 napokon a kül- és beltérben kereskedelmi/szolgáltatói tevékenységet folytató 
közszolgálati/magán egységek tevékenysége reggel 5 órától este 20 óráig folyhasson. 

53. A 49., 50. és 51. pontok előírásai alól kivételként az  este 21 és reggeli 5 óraintervallumban, 
illetve az este 18 és reggeli 5 óra intervallumban a kereskedelmi egységek csak a házhozszállítási 
szolgáltatásokat végző kereskedelmi egységekkel működhetnek együtt. 

54. A 49., 50. és 51. pontok előírásai alól kivételként az  este 21 és reggeli 5 óraintervallumban, 
illetve az este 18 és reggeli 5 óra intervallumban a gyógyszertárak, üzemanyag töltőállomások, 
házhozszállítással foglalkozó egységek, valamint a közúti tömegszállítással foglalkozó 
kereskedelmi egységek, amelyek 9 ülőhelynél nagyobb befogadóképességű járműveket 
használnak, és a közúti árúszállítással foglalkozó kereskedelmi egységek, amelyek 2,4 tonnát 
meghaladó gépparkot üzemeltetnek, megszokott működési renddel működhetnek az 
egészségvédelmi előírások betartásával. 
55. Azokban a bevásárlóközpontokban, ahol több gazdasági szereplő működik, nem szabad 
játszótereket, játéktermeket, valamint bárokat, klubokat és diszkókat működtetni. 
56. Javasolt, hogy a légi közlekedés továbbra is a közös helyiségek, felszerelések, 
szállítóeszközök és repülőgépek higiéniai és fertőtlenítési intézkedéseinek 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.  
57. 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. 
58. 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. 
59. Javasolt, hogy a hajó szállítás a személyszállító hajók higiénizálására és fertőtlenítésére, az 
üzemeltetők és az utasok magatartási szabályaira vonatkozó intézkedések és korlátozások 
tiszteletben tartására vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával történjen, a személyhajók 
belsejében alkalmazott eljárásoknak és protokolloknak megfelelően, a személyszállító hajók 
szintje és foglaltsága függvényében, a személyzet és az utasok tájékoztatása, valamint az utasok 
és a tengeri szállítás területén dolgozó személyzet fertőzésének megakadályozása érdekében, 
a közlekedési, infrastruktúra és kommunikációs miniszter, az egészségügyi miniszter és a 
belügyminiszter közös rendeletében megállípított feltételek alapján. 
 



60. Javasolt, hogy a belföldi és nemzetközi áru- és személyszállítás továbbra is a közlekedési és 
infrastrukturális miniszter, az egészségügyi miniszter és a külügyminiszter közös rendeletében 
megállapított feltételek mellett történjen. 
61. Továbbra is felfüggesztődnek a gazdasági szereplők zárt terekben történő tevékenységei a 
következő területeken: úszómedencék, játszóterek és játéktermek. 
62. Továbbra is felfüggesztődik a gazdasági szereplők zárt térben folytatott tevékenységé az 
edző/fitnesztermekben ahol az elmúlt 14 napban az esetek összesített előfordulása meghaladja 
az 1000 lakosra jutó 4 esetet. 
Az intézkedés megszűnik, ha az 1000 lakosra jutó előfordulási arány 3,5 alá esik. 
63. A szerencsejáték területén engedéllyel rendelkező gazdasági szereplők nyilvánossággal 
folytatott tevékenysége megengedett, amennyiben a maximális kapacitás 50% -át nem haladja 
meg, azokban a megyékben / helységekben, ahol az elmúlt 14 nap eseteinek összesített 
előfordulása 1,5 / 1000 lakosnál kisebb vagy egyenlő, ha az esetek utolsó 14 napjának 
összesített előfordulása a megyében / helységben 1,5-nél magasabb nem szabad meghaladja a 
tér maximális befogadóképességének 30% -át, amenniben az előfordulási arány meghaladja a 
3/1000 lakost, a tevékenységek ezekben a helységekben tilosak. 
64. Javasolt fenntartani a közintézmények és hatóságok, a gazdasági szereplők és a 
szabadfoglalkozásúak számára a tevékenység megszervezésére vonatkozó kötelezettséget a 
munkahelyre történő belépéskor történő kötelező epidemiológiai szűrés és a kéz kötelező 
fertőtlenítése biztosítása érdekében, mind a személyzet, mind a látogatók számára, az 
egészségügyi miniszter és a belügyminiszter közös rendeletében megállapított feltételek 
betartásának feltételei mellett. 
65. Fenntartják azt a kötelezettséget, hogy a fogorvosi rendelők és a non COVID egészségügyi 
egységek szintjén végzett tevékenységet csak az egészségügyi miniszter rendeletében 
megszabott feltételekkel szabad végezni. 
66. Továbbra is fenntartódik a gazdasági szereplők számára azon kötelezettség, hogy a 
szerencsejátékokokkal, testápolással, turisztikai fogadással, szállásal kapcsolatos 
tevékenységeket, valamint a nyitott terekkel rendelkező irodákban folytatott tevékenységeiket 
a gazdasági, vállalkozási és turisztikai miniszter és az egészségügyi miniszter közös 
rendeletében megállapított megelőzési szabályok alapján végezhetik.  
67. A szerencsejátékkal foglalkozó gazdasági szereplők kötelesek tiszteletben tartani a 
munkaidőt és azon korlátozásokat, amelyeket a sürgősségi helyzetekkel foglalkozó országos 
bizottság határozatban állapított meg, a Románia területén fertőző betegségek kezelésével 
foglalkozó műszaki-tudományos támogató csoport, vagy a megyei önkormányzati / bukaresti 
sürgősségi bizottsága javaslatára.  
Az intézkedéseket azokra az közigazgatási-területi egységekre kell megállapítani, ahol a vírus 
intenzíven elterjedt a közösségben és / vagy a SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személyek száma 
növekszik. 
68. Fennmarad a szabadtéri medencék, szabadtéri uszodák vagy sport- és fitnesztermek 
tevékenységét végző gazdasági szereplők azon kötelezettsége, hogy tartsák be az ifjúsági és 
sportminiszter és az egészségügyi miniszter közös rendeletében megállapított megelőzési 
normákat. 
69. Azok a gazdasági egységek, amelyek gyógykezelési tevékenységet folytatnak, kötelesek 
betartani, a megelőzés érdekében, az egészségügyi miniszter rendeletét 
70. Továbbra is fenntartódik azon elszállásolást végző vendéglátóipari egységek számára azon 
kötelezettség, hogy maximális kapacitásuknak legfelejebb 70%-ra csökkentsék az 
elszállásolandók számát, amint azt az utólag módosított és kiegészített, A romániai turizmus 
megszervezéséről és fejlesztéséről szóló 58/1998. számú Sürgősségi Kormányrendelet 2-es 
cikkének d) pontja meghatározza, ahol síelést vagy egyéb téli sportokat űznek, vagy a Fekete-
tenger partján: 



70.1. Azuga, Bușteni és Sinaia Prahova megyében; 
70.2.Tusnádfürdő, Borszék, Homoródfürdő, Hargitafürdő Hargita megyében; 
70.3. Borșa și Cavnic Máramaros megyében; 
70.4. Brassó Pojána, Predeal és Bran megyében; 
70.5. Szováta Maros megyében; 
70.6. Dorna Vatra Suceava megyében; 
70.7. Voineasa Vâlcea megyében; 
70.8. Borlova-Muntele Mic térsége, Turnu Ruieni községből, Krassó Szörény megyében; 
70.9. Arieșeni Fehér megyében; 
70.10. Durău Neamț megyében; 
70.11. Novaci-Rânca Gorzs megyében; 
70.12. Păltiniș Szeben megyében; 
70.13. Stâna de Vale Bihar megyében; 
70.14. Sztrázsa Hunyad megyében; 
70.15. Constanța, Cap Aurora, Costinești, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Jupiter, 2 Mai, Vama 
Veche, Észak Mamaia térsége, Mamaia Sat, Mangalia, Neptun-Olimp, Saturn, Techirghiol, 
Năvodari și Venus Constanța megyében. 
71. Fenntartódik azon kötelezettség, hogy a bölcsődékben és az iskolákban folytatott 
tevékenységeket csak az oktatási miniszter, a munkaügyi és szociális védelmi miniszter, 
valamint az egészségügyi miniszter közös rendeletében megállapított feltételek betartásával 
lehet folytatni. 
72. Megengedettek az oktatási egységeken/intézményeken belüli didaktikai, oktatási és egyéb 
specifikus tevékenységek, valamint a tanulók, tanárok vizsgáinak megszervezése és 
lebonolítása, feltéve, hogy az oktatási miniszter és az egészségügyi a miniszter közös 
rendelésévben megszabott megelőzési intézkedésekettiszteletben tartják. 
73. Javasolt, hogy amennyiben egy 7 napos időintervallumban a tanulók vagy hallgatók 
elszállásolására szánt helyeken 3 SARS-CoV-2 megbetegedés történt, az épületet 14 napos 
időtartamra zárják be. Azon a tanulók / hallgatók számára, akiknek nincs lehetőségük 
hazamenni vagy más helyre távozni, a felelős oktatási egység biztosítja a karantén körülményei 
közötti elhelyezést, és az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges intézkedéseket 
foganatosít. 
74. Javasololt, A nyilvános területeken a piaci áruk és szolgáltatások kereskedelmének 
gyakorlásáról szóló 348/2004-es számú Kormányhatározat 7 cikke (1) bekezdésében foglalt 
meghatározása szerint, a vásárok, sokadalmak és bolhapiacok tevékenységének felfüggesztése.  
75. A SARS-CoV-2 fertőzések terjedésének korlátozása érdekében az agrár-élelmiszeripari 
piacok, beleértve az ideigleneseket is, tevékenységét a Fejlesztési, Közigazgatási és 
Közmunkálatokért felelős miniszter, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési miniszter, az 
Egészségügyi miniszter, valamint Munkaügyi és Szociális védelmi miniszter közös rendeletében 
meghatározott feltételek közepette kell folytatni.  
76. A SARS-CoV-2 fertőzések terjedésének korlátozása érdekében szabadidős sípályák és / vagy 
síútvonalak használata, valamint az azokat üzemeltető / fenntartó gazdasági szereplők 
tevékenységének megszervezését és végzését a Gazdasági, vállalkozási és turisztikai miniszter, 
a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős miniszter, az Egészségügyi miniszter, 
valamint Munkaügyi és Szociális védelmi miniszter közös rendeletében meghatározott 
feltételek közepette kell folytatni.  
77. Javasolt a távmunkában vagy otthoni munkavégzés formában történő munkaprogram 
megszervezése mindazon munkáltató számára, akiknél a tevékenység sajátossága ezt lehetővé 
teszik. 
78. A tömegközlekedési torlódások elkerülése érdekében, abban a helyzetben, amikor a 
távmunka vagy az otthoni munkavégzés nem végezhető, javasolt a magán gazdasági szereplők, 



a központi és helyi hatóságok és intézmények, függetlenül a finanszírozástól és az 
alárendeltségi viszonytól, valamint az autonóm társaságok, az országos vállalatok és azon cégek 
munkáltatói számára, amelyek törzstőkéje teljes egészében vagy részlegesen az állam vagy egy-
egy közigazgatási-területi egység tulajdonában van, hogy amennyiben alkalmazottaiknak 
száma meghaladja az 50-et, a a személyzet két csoportra osszák, hogy az alkalmazottak 
legkevesebb egy órás munkaidő eltolódással kezdjék, illetve fejezzék be a munkaidőt.  
79. A 14 napos kumulatív incidencia az esetek összesített előfordulását jelenti, amelyet 14 
napos időközönként, a 17. és 3. nap közötti időszakot megelőzően számolnak, a referencia-
helységben lakóhellyel rendelkező személyek összegéhez viszonyítva, amelyet a 
Belügyminisztérium Személyi Nyilvántartási és Adatbázis Igazgatósága a megyei területi 
struktúrákon keresztül a bukaresti/megyei vészhelyzeti bizottságnak közölt a hét első 
munkanapján, 16.00 órakor. A Személyi Nyilvántartási és Adatbázis Igazgatóság megyei területi 
struktúráin keresztül közölt számot referenciaértékként használják az új, frissített adatsor 
rendelkezésre bocsátásáig, és továbbítják a Speciális Távközlési Szolgálatnak is. 
80. A „korona-űrlapok” alkalmazásban újonnan visszaigazolt személyek tesztjeinek eredményei 
alapján a Speciális Távközlési Szolgálat automatikusan naponta 10:00 órakor bemutatja az 
„alerte.ms.ro” platformon az előfordulási arány kiszámításának eredményét a 79. pontnál 
taglalt képlet szerint.  
81. Az elmúlt 14 nap előfordulási eseteinek az összesített előfordulás határain belüli 

megállapítása, a jelen határozatban megállapított intézkedések végrehajtása érdekében, 

maximum 48 órán belül történik a megyei / bukaresti Sürgősségi Helyzetek Bizottságának 

határozatával, a megyei közegészségügyi igazgatóságok, illetve a bukaresti önkormányzat által 

bemutatott elemzések alapján, az intézkedéseket 14 napos időtartamra alkalmazzák, a 14 nap 

végén ezeket újraértékelik. 

82. A 79. pont rendelkezéseinek megfelelően megyei és a bukaresti közegészségügyi 
igazgatóságok naponta kiszámítják a saját kompetencia területükön található helységek 
összesített eseteinek 14 napra számított előfordulását, és bemutatja a megyei / bukaresti 
Sürgősségi Helyzetek Bizottságának bizottságnak az elemzést a határértékek megállapításától 
számított 24 órán belül. 



 


