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SÜRGŐSSÉGI ESETEK ORSZÁGOS BIZOTTSÁGA  

 

28/2021.05.14. számú határozat 
a magas járványügyi kockázatot jelentő országok /térségek jegyzékének, a besorolás 

alapjául szolgáló kritériumoknak, valamint az innen Romániába beutazó  személyekre 

vonatkozó  karanténintézkedések alkalmazásának a jóváhagyására 

 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

1.cikk  
(1) Jóváhagyják a magas járványügyi kockázatot jelentő országok/térségek jegyzékét és 
besorolását, azoknak a személyeknek a megállapítása érdekében, akik esetében 14 
napos karanténintézkedést alkalmaznak Romániába való belépéskor, a mellékletben 
meghatározottak szerint. 
(2) A magas járványügyi kockázatot jelentő országok/térségek besorolásának 
alapkritériuma: az új koronvírus-fertőzések 14 napos kumulatív incidencia ezer lakosra 

vetített száma (fertőzöttségi ráta). 
 (3) A 2. cikkben meghatározott kritérium alaján az Országos Közegészségügyi Intézet, 
figyelembe véve az ECDC által közölt mutatókat, hetente frissíti és javasolja a Sürgősségi 
Esetek Országos Bizottságának azon országok/térségek  jegyzékének a jóváhagyását,  
amelyek esetében a  karanténintézkedést bevezetik a Romániába érkező személyeknél.  
 (4) A (3) bekezdésben meghatározott besorolást közzéteszik www.insp.gov.ro honlapon.  
 
 2. cikk 
(1) A magas járványügyi kockázatot jelentő országokat/térségeket, a 14 napos kumulatív 

incidencia függvényében, 3 kategóriába sorolják: 

a) Zöld Zóna – ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra összesített száma ezer lakosra 
vetítve kisebb vagy egyenlő 1,5-nél; 
b) Sárga Zóna – ahol az új koronavírus-fertőzések 14 napra összesített száma ezer lakosra 
vetítve 1,5 és 3 között van; 
c) Vörös Zóna – ahol az új koronavírus-fertőzések 14 napra összesített száma ezer lakosra 
vetítve nagyobb vagy egyenlő 3-mal. 
(2) A sárga vagy zöld zónából a piros zónába való besorolás, valamint a zöld zónából a 
sárga zónába való besorolás a magas járványügyi kockázatot jelentő országok /térségek 
jegyzékének a jóváhagyásától számított 24 órán belül lép hatályba. 
 (3) A vörös zónából a zöld vagy a sárga zónába való besorolás, valamint a sárga zónából 
a zöld zónába való besorolás a magas járványügyi kockázatot jelentő országok /térségek 
jegyzékének a jóváhagyásától lép hatályba. 



3. cikk 

 A magas járványügyi kockázatot jelentő országok/térségek besorolásának függvényében 
a Romániába beutazó személyekre a következő intézkedések vonatkoznak: 

a) a zöld zónából érkező személyek szabadon beléphetnek Romániába, nem kell 
karanténba vonulniuk;  

b) a sárga és vörös zónából érkező személyeknek 14 napra házi elkülönítésbe kell 
vonulniuk az általuk bejelentett helyen vagy egy erre a célra kijelölt helyen. 

 
4. cikk 
(1) Mentesülnek a karanténkötelezettség alól a következő személykategóriák, akik sárga 
országokból érkeznek és  akik nem mutatnak COVID-19-hez kapcsolódó tüneteket:   
a) a magas járványügyi kockázatot jelentő országokból/térségekből beutazó személyek, 
akik Romániába való belépésük előtt 14 egymásutáni napon zöld zónában tartózkodtak;   
b) a 2,4 tonnát meghaladó teherbírású tehergépjárművek vezetői, valamint a 
vezetőüléssel együtt  9-nél több üléses járművek vezetői  (kamion- és buszsofőrök); 
c) a b) pontnál megnevezett gépkocsivezetők, akik hivatásuk gyakorlása érdekében a 
lakóhelyük szerinti államból az Európai Unió egy másik tagállamába vagy az Európai Unió 
másik államából a lakóhelyük szerinti államba utaznak;  
d) az Európai Parlament tagjai, a parlamenti képviselők és a nemzetközi intézmények 
munkatársai, valamint Románia azon képviselői, akik olyan nemzetközi testületekben és 
szervezetekben vesznek részt, amelyeknek a román állam tagja; 
e) a repülőgépek pilótái és a repülőgépek személyzete, valamint mozdonyvezetők és 
vasúti személyzet; 
f) a román tengeri és folyami hajózás személyzete, akik bármilyen közlekedési eszközzel 
hazatelepülnek, vagy akik személyzetet cserélnek a román kikötőkben található hajók 
fedélzetén, függetlenül attól hogy milyen zászló alatt hajóznak, ha az országba való 
belépéskor, valamint a hajóra történő beszállás és kiszálláskor bemutatják az illetékes 
hatóságoknak a „nemzetközi fuvarozási ágazatban dolgozóknak szóló igazolást”, 
amelynek modelljét az Európai Unió Hivatalos Lapja 2020. március 24-i C sorozatának 96 
I számában tették közzé; 
g) a román kikötőkben romániai lobogó alatt közlekedő belvízi hajókról leszálló 
személyzet, feltéve, hogy a munkáltatók a leszállás ideje alatt biztosítják a nemzetközi 
fuvarozási ágazatban dolgozóknak szóló igazolást, valamint a COVID-19 elleni egyéni 
védőfelszerelést; 
h) a Magyarországról, Bulgáriából, Szerbiából, Ukrajnából vagy a Moldovai 
Köztársaságból Romániába belépő határon átnyúló munkavállalók, valamint az említett 
országok gazdasági szereplői által alkalmazott román állampolgárok, akik az országba 
való belépéskor igazolják a szerződéses kapcsolatokat a nevezett gazdasági szereplőkkel; 



i) azon romániai gazdasági szereplők alkalmazottai, akik az érvényes szerződések alapján, 
Románia területén kívül állnak alkalmazásban, ha az országba történő belépéskor 
szerződéssel bizonyítják jogviszonyukat a külföldi alkalmazóval; 
j) a Romániában leányvállalatokkal/képviseletekkel/fiókokkal vagy kirendeltségekkel 
rendelkező külföldi cégek képviselői, akik az országhatár átlépésekor bebizonyítják 
szerződéses viszonyukat az ország területén található gazdasági egységekkel; 
k) az orvosi, tudományos, gazdasági, védelmi, közrendvédelmi és nemzetbiztonsági, 
közlekedési eszközök használata, telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, 
szervizelése céljából beutazó személyek, valamint a fentebb felsorolt szakterületeken 
tevékenykedő azon személyek, akik bizonyítani tudják szerződéses 
jogviszonyukat/együttműködésüket a Románia területén levő haszonélvezővel, illetve a 
nemzetközi szervezetek felügyelői; 
l) a diplomáciai testületek tagjai, konzuli hivatalok és más Bukarestben elismert 
diplomáciai képviseletek tagjai és a diplomata útlevelek birtokosai, a kölcsönösségi elv 
alapján, a diplomáciai személyzethez tartozó személyek, Románia diplomáciai és konzuli 
testületének tagjai, a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők, valamint ezek 
családtagjai; 
m) a honvédelem, a közrend és a nemzetbiztonság alkalmazottai, akik szakmai érdekben 
végzett tevékenységükből külföldről térnek vissza Romániába; 
n) tanulók/egyetemi hallgatók, román vagy külföldön élő állampolgárok, akik 
tanulmányaikat az országban vagy külföldön folytatják, naponta ingáznak és igazoló 
dokumentumokat mutatnak be ilyen értelemben, vagy akik felvételi vagy tanulmányi 
záróvizsgát kell tegyenek, illetve akik tanulmányaikat az ország területén lévő oktatási 
egységekben/intézményekben kezdik meg, vagy akik a tanulmányok megkezdésével, 
szervezésével, részvételével vagy befejezésével kapcsolatos tevékenységek céljából 
utaznak, valamint kiskorúak esetében ezek kísérői; 
o) a Romániában rendezett sportrendezvényeken részt vevő nemzetközi sportdelegációk 
tagjai, a jogszabályoknak megfelelően, a versenyeket szervező nemzetközi sportfórumok 
tisztviselői, delegált játékvezetők és a versenyekre akkreditált újságírók; 
p) tevékenységüket más államokban végző román sportolók, akik az országos 
csapatokban képviselik Romániát a törvény alapján szervezett sportversenyeken, a 
nemzetközi sportversenyekről Romániába visszatérő román sportdelegációk tagjai, 
nemzetközi versenyekre delegált román tisztviselők és játékvezetők, valamint a 
versenyekre akkreditált újságírók; 
q) Romániai klubokhoz leigazolt külföldi sportolók, akik saját országos csapataik által 
szervezett nemzetközi versenyeken történő szereplésük nyomán térnek vissza az 
országba, és akiknek az elkezdett sporttevékenységet annál a klubban kell folytassák, 
ahova leigazolták őket, azzal a feltétellel, hogy érvényes szerződésük van egy romániai 
sportklubbal; 



r) az EU-tagállamokban a szociális ellátórendszer területén munkaszerződés alapján 
dolgozó személyek; 
s) a Románia területén szakmai tevékenységet folytató forgatócsoportok, az országban 
való tartózkodás szükségességét igazoló szerződés vagy dokumentum alapján, 
amennyiben a beszállás (tömegközlekedési eszközökkel utazók esetében), vagy az ország 
területére történő belépés (a saját közlekedési eszközökkel utazók esetében) előtt (72 
óra)  SARS-CoV-2 negatív tesztet mutatnak be; 
t) az átutazó személyek, ha az ország területére történő belépéstől számított 24 órán 
belül elhagyják Romániát; 
u) a visszafogadási megállapodások alapján a román hatóságoknak gyorsított eljárással 
átadott személyek; 
v) a román gazdasági szereplők alkalmazottai/képviselői, akik Románián kívül utaznak 
szerződések/kereskedelmi megállapodások megkötése/aláírása céljából, amennyiben a 
beszállás (tömegközlekedési eszközökkel utazók esetében), vagy az ország területére 
történő belépés (a saját közlekedési eszközökkel utazók esetében) előtt ( 72 óra) SARS-
CoV-2 negatív tesztet mutatnak be, valamint a tárgyalásokon való részvételt igazoló 
dokumentum vagy az aláírt kereskedelmi szerződés/megállapodást; 
w) azok a személyek, akik RT-PCR negatív teszteredményt mutatnak be, amelyet 
legfeljebb 72 órával a beszállás előtt (tömegközlekedéssel utazók esetében)  vagy az 
ország területére való belépés előtt (saját közlekedési eszközökkel utazók esetében) 
végeztek;   
x) azok a személyek, akik  legalább 10 napja a SARS-CoV-2 elleni vakcina teljes adagját 
megkapták (kétdózisú oltás esetén mindkét dózist). 

 
5. cikk 
(1) Mentesülnek a karanténkötelezettség alól a következő személykategóriák, akik vörös 
országokból érkeznek, és akik nem mutatnak COVID-19-hez kapcsolódó tüneteket:  
a) a magas járványügyi kockázatot jelentő országokból/térségekből beutazó személyek, 
akik Romániába való belépésük előtt 14 egymásutáni napon zöld zónában tartózkodtak;   
b) a 2,4 tonnát meghaladó teherbírású tehergépjárművek vezetői, valamint a 
vezetőüléssel együtt  9-nél több üléses járművek vezetői  (kamion- és buszsofőrök); 
c) a b) pontnál megnevezett gépkocsivezetők, akik hivatásuk gyakorlása érdekében a 
lakóhelyük szerinti államból az Európai Unió egy másik tagállamába vagy az Európai Unió 
másik államából a lakóhelyük szerinti államba utaznak;  
d) az Európai Parlament tagjai, a parlamenti képviselők és a nemzetközi intézmények 
munkatársai, valamint Románia azon képviselői, akik olyan nemzetközi testületekben és 
szervezetekben vesznek részt, amelyeknek a román állam tagja; 
e) a repülőgépek pilótái és a repülőgépek személyzete, valamint mozdonyvezetők és 
vasúti személyzet; 



f) a román tengeri és folyami hajózás személyzete, akik bármilyen közlekedési eszközzel 
hazatelepülnek, vagy akik személyzetet cserélnek a román kikötőkben található hajók 
fedélzetén, függetlenül attól hogy milyen zászló alatt hajóznak, ha az országba való 
belépéskor, valamint a hajóra történő beszállás és kiszálláskor bemutatják az illetékes 
hatóságoknak a „nemzetközi fuvarozási ágazatban dolgozóknak szóló igazolást”, 
amelynek modelljét az Európai Unió Hivatalos Lapja 2020. március 24-i C sorozatának 96 
I számában tették közzé; 
g) a román kikötőkben romániai lobogó alatt közlekedő belvízi hajókról leszálló 
személyzet, feltéve, hogy a munkáltatók a leszállás ideje alatt biztosítják a nemzetközi 
fuvarozási ágazatban dolgozóknak szóló igazolást, valamint a COVID-19 elleni egyéni 
védőfelszerelést; 
h) a Magyarországról, Bulgáriából, Szerbiából, Ukrajnából vagy a Moldovai 
Köztársaságból Romániába belépő határon átnyúló munkavállalók, valamint az említett 
országok gazdasági szereplői által alkalmazott román állampolgárok, akik az országba 
való belépéskor igazolják a szerződéses kapcsolatokat a nevezett gazdasági szereplőkkel; 
i) azon romániai gazdasági szereplők alkalmazottai, akik az érvényes szerződések alapján, 
Románia területén kívül állnak alkalmazásban, ha az országba történő belépéskor 
szerződéssel bizonyítják jogviszonyukat a külföldi alkalmazóval; 
j) a Romániában leányvállalatokkal/képviseletekkel/fiókokkal vagy kirendeltségekkel 
rendelkező külföldi cégek képviselői, akik az országhatár átlépésekor bebizonyítják 
szerződéses viszonyukat az ország területén található gazdasági egységekkel; 
k) az orvosi, tudományos, gazdasági, védelmi, közrendvédelmi és nemzetbiztonsági, 
közlekedési eszközök használata, telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, 
szervizelése céljából beutazó személyek, valamint a fentebb felsorolt szakterületeken 
tevékenykedő azon személyek, akik bizonyítani tudják szerződéses 
jogviszonyukat/együttműködésüket a Románia területén levő haszonélvezővel, illetve a 
nemzetközi szervezetek felügyelői; 
l) a diplomáciai testületek tagjai, konzuli hivatalok és más Bukarestben elismert 
diplomáciai képviseletek tagjai és a diplomata útlevelek birtokosai, a kölcsönösségi elv 
alapján, a diplomáciai személyzethez tartozó személyek, Románia diplomáciai és konzuli 
testületének tagjai, a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők, valamint ezek 
családtagjai; 
m) a honvédelem, a közrend és a nemzetbiztonság alkalmazottai, akik szakmai érdekben 
végzett tevékenységükből külföldről térnek vissza Romániába; 
n) tanulók/egyetemi hallgatók, román vagy külföldön élő állampolgárok, akik 
tanulmányaikat az országban vagy külföldön folytatják, naponta ingáznak és igazoló 
dokumentumokat mutatnak be ilyen értelemben, vagy akik felvételi vagy tanulmányi 
záróvizsgát kell tegyenek, illetve akik tanulmányaikat az ország területén lévő oktatási 
egységekben/intézményekben kezdik meg, vagy akik a tanulmányok megkezdésével, 



szervezésével, részvételével vagy befejezésével kapcsolatos tevékenységek céljából 
utaznak, valamint kiskorúak esetében ezek kísérői; 
o) a Romániában rendezett sportrendezvényeken részt vevő nemzetközi sportdelegációk 
tagjai, a jogszabályoknak megfelelően, a versenyeket szervező nemzetközi sportfórumok 
tisztviselői, delegált játékvezetők és a versenyekre akkreditált újságírók; 
p) tevékenységüket más államokban végző román sportolók, akik az országos 
csapatokban képviselik Romániát a törvény alapján szervezett sportversenyeken, a 
nemzetközi sportversenyekről Romániába visszatérő román sportdelegációk tagjai, 
nemzetközi versenyekre delegált román tisztviselők és játékvezetők, valamint a 
versenyekre akkreditált újságírók; 
q) Romániai klubokhoz leigazolt külföldi sportolók, akik saját országos csapataik által 
szervezett nemzetközi versenyeken történő szereplésük nyomán térnek vissza az 
országba, és akiknek az elkezdett sporttevékenységet annál a klubban kell folytassák, 
ahova leigazolták őket, azzal a feltétellel, hogy érvényes szerződésük van egy romániai 
sportklubbal; 
r) az EU-tagállamokban a szociális ellátórendszer területén munkaszerződés alapján 
dolgozó személyek; 
s) a Románia területén szakmai tevékenységet folytató forgatócsoportok, az országban 
való tartózkodás szükségességét igazoló szerződés vagy dokumentum alapján, 
amennyiben a beszállás (tömegközlekedési eszközökkel utazók esetében), vagy az ország 
területére történő belépés (a saját közlekedési eszközökkel utazók esetében) előtt (72 
óra)  SARS-CoV-2 negatív tesztet mutatnak be; 
t) az átutazó személyek, ha az ország területére történő belépéstől számított 24 órán 
belül elhagyják Romániát; 
u) a visszafogadási megállapodások alapján a román hatóságoknak gyorsított eljárással 
átadott személyek; 
v) a román gazdasági szereplők alkalmazottai/képviselői, akik Románián kívül utaznak 
szerződések/kereskedelmi megállapodások megkötése/aláírása céljából, amennyiben a 
beszállás (tömegközlekedési eszközökkel utazók esetében), vagy az ország területére 
történő belépés (a saját közlekedési eszközökkel utazók esetében) előtt ( 72 óra) SARS-
CoV-2 negatív tesztet mutatnak be, valamint a tárgyalásokon való részvételt igazoló 
dokumentum vagy az aláírt kereskedelmi szerződés/megállapodást; 
 w) azok a személyek, akik  legalább 10 napja a SARS-CoV-2 elleni vakcina teljes adagját 
megkapták (kétdózisú oltás esetén mindkét dózist). 
 

6. cikk 
(1) A fertőzött személlyel közvetlen kapcsolatban álló személyekre vonatkozó 
karanténintézkedés alól mentesülnek azok a személyek, akik legalább 10 napja 
megkapták a SARS-CoV-2 elleni vakcina teljes dózisát (kétdózisú oltás esetén mindkét 
dózist). 



(2) Az immunizálást az oltást beadó romániai vagy külföldi egészségügyi intézmény által 
kiállított dokumentummal kell igazolni. 
(3) A sárga zónából érkező személyek, ha az országba való lépéskor nem rendelkeznek 
negatív RT-PCR teszteredménnyel, a 10. nap után elhagyhatják a karantént, ha a 
karantén 8. napján SARS-CoV-2 tesztet végeznek, amelynek eredménye negatív, és 
nincsenek a betegségre utaló tüneteik. 
(4) A vörös zónából érkező személyek a 10. nap után elhagyhatják a karantént, ha a 
karantén 8. napján SARS-CoV-2 tesztet végeznek, amelynek eredménye negatív, és 
nincsenek a betegségre utaló tüneteik. 
 
7. cikk 
(1) Különleges esetekben, amelyek születéssel, házasságkötéssel vagy halálesettel 
kapcsolatos családi eseményeken való részvétel, orvosi beavatkozás/kezelés (daganatos 
betegségek, a krónikus veseelégtelenség miatt dialysis  kezelésen vesz részt) miatt 
halaszthatatlan utazás, személyazonosító okmányok  cseréje, az  országból való elutazás, 
az oltóközpontban való megjelenés esetében mérlegelhető a karantén intézkedés 
ideiglenes felfüggesztése, az igazoló iratok alapján. 
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott eseteket az intervenciókat 
irányító és koordináló megyei központok elemzik és indokolt esetekben dönthetnek 
karanténkötelezettség ideiglenes felfüggesztéséről, és az indokolt esetek a 
karanténkötelesség ideiglenes felfüggesztésének tárgyát képezhetik a közegészségügyi 
igazgatóság egyedi döntése révén. 
(3) A karanténkötelesség ideiglenes felfüggesztéséről szóló döntésben kötelezően meg 
kell jelölni azt az időszakot, amelyre a felfüggesztés szól, illetve azokat az előírásokat, 
amelyekkel a SARS-CoV-2 vírus terjedése megelőzhető. 
 

8. cikk 
A 4. és 5. cikkben meghatározott  kivételeket nem alkalmazzák olyan személyek 
esetében, akik Indiából érkeznek Románia területére.  
 
9. cikk 
Jelen határozat elfogadásától kezdődően a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 
36/2020.07.21. számú határozatának 2. cikkelye, valamint a 9/2021.02.11. számú 
határozata hatályát veszti.  
 

10. cikk 
Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszeréhez 
tartozó struktúrák számára végrehajtás céljából. 

 

 

http://www.gyermekorvostarsasag.hu/upload/gyermekorvostarsasag/document/Kronikus_veseelegtelenseg_dializis_kezeles_P_20120730.pdf?web_id=
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