
 
 
ROMÁNIA  
ROMÁNIA KORMÁNYA 
SÜRGŐSSÉGI ESETEK ORSZÁGOS BIZOTTSÁGA  
 
 
A 32/2021. 05. 27. számú HATÁROZAT 
egyes lazító intézkedések bevezetésére, valamint a  Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 
28/2021. 05. 14. számú  határozatának kiegészítésére vonatkozóan, a COVID-19 járvány 
alakulása függvényében 
 
 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 
 
1.cikk 
(1) 2021. 06. 01-jétől javasolják, hogy a szabadtéri kulturális, művészeti és szórakoztató 
tevékenységeket megszervezhessék legtöbb 1000 fő részvételével, személyenként 2 
négyzetméter felület biztosításának feltételével, kötelező maszkviseléssel, és csak abban az 
esetben ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési szinten 
kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos. 
 (2) Az (1) bekezdésben felorolt tevékenységeken való részvétel csak azon személyeknek 
megengedett, akik legalább 10 napja megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes 
adagját, akik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredményt  vagy 24 óránál frissebb 
negatív antigénteszt eredményt mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített 
vírusfertőzés  utáni 15–90 napos időszakban vannak, amelyet orvosi iratokkal tudnak 
igazolni (pozitív  RT-PCR teszteredmény, kórházi zárójelentés vagy az esemény előtt 14 
nappal elvégzett IgG-típusú antitest jelenlétét igazoló teszteredmény). 
(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint, az esemény szervezője dönthet a 
rendezvény 1000–5000 résztvevővel való lebonyolításáról, ha a résztvevők bizonyítani 
tudják, hogy több mint 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 
  
2. cikk 
2021. 06. 01-jétől kezdődően javasolják, hogy növeljék a nem ugyanazon háztartásban élő 
személyek gyalogos csoportjainak számát 6 főről 8 főre.   
 
3. cikk 
 (1) 2021. 06. 01-jétől javasolják a  magán jellegű események (esküvők, keresztelők, ünnepi 
összejövetelek, halotti megemlékezés stb.) megszervezését kültérben legtöbb 70 személy, 
vagy beltérben legtöbb 50 személy részvételével, ha az utóbbi 14 napban jegyzett 
összesített esetszám megyei/települési szinten kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos és 
betartják az egészségvedelmi szabályokat. A maximális létszám megállapításánál nem 
veszik figyelembe a 16 évnél fiatalabb gyermekeket.   
(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételek mellett a szervező eldöntheti, hogy nagyobb 
létszámmal szervezi meg az eseményt, abban az esetben, ha aminden résztvevő bizonyítnai 



tudja, hogy több mint 10 napja megkapta a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját és 
személyenként biztosítva van 4 négyzetméter felület. 
 
4. cikk 
(1) 2021. 06. 01-jétől javasolják a kulturális, művészeti és szórakoztató események 
megszervezését zárt térben, a terem maximális kapacitásának 70%-os betöltésével, ha az 
utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési szinten kisebb vagy 
egyenlő 3/1000 lakos, a védőmaszk viselésének kötelezettségével.  
(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételek mellett a szervező eldöntheti, hogy nagyobb 
létszámmal szervezi meg az eseményt, abban az esetben, ha aminden résztvevő bizonyítnai 
tudja, hogy több mint 10 napja megkapta a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 
 
 5. cikk 
 (1) 2021. 06. 1-jétől javasolják a felnőtteknek szóló képzések és műhelymunkák 
szervezését, valamint az európai uniós finanszírozású projektek kivitelezéséhez szükséges 
felkészítők szervezését, legtöbb 70 résztvevővel zárt térben és 200 résztvevővel 
szabadtéren, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési 
szinten kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, a távolságtartási szabályok  betartásával, a 
személyenkénti 2 négyzetméteres felület biztosításával és a védőmaszk viselésével.  
(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételek mellett a szervező eldöntheti, hogy nagyobb 
létszámmal szervezi meg és bonyolítja le a tevékenységet, abban az esetben, ha aminden 
résztvevő bizonyítnai tudja, hogy több mint 10 napja megkapta a  SARS-CoV-2 elleni oltás 
teljes adagját. 
 
6. cikk 
 (1) 2021. 06. 1-jétől javasolják a konferenciák szervezését zárt térben, legtöbb 100 
résztvevővel, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési 
szinten kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, a távolságtartás betartásával és védőmaszk 
viselésével. 
 (2) Az (1) bekezdésben előírt feltételek mellett a szervező eldöntheti, hogy nagyobb 
létszámmal szervezi meg és bonyolítja le a tevékenységet, abban az esetben, ha aminden 
résztvevő bizonyítnai tudja, hogy több mint 10 napja megkapta a  SARS-CoV-2 elleni oltás 
teljes adagját. 
 
7. cikk  
(1) 2021. 06. 1-jétől javasolják  a beltéri  játszóházakat működtető kereskedelmi egységek 
tevékenységének újraindítását, a termek maximális  kapacitásának 50%-os betöltésével, 
abban az esetben ha a gyermekek kísérői bizonyítani tudják, hogy több mint 10 napja 
megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját vagy akik a megerősített vírusfertőzés  
utáni 15–90 napos időszakban vannak, amelyet orvosi iratokkal tudnak igazolni (pozitív  RT-
PCR teszteredmény, kórházi zárójelentés vagy az esemény előtt 14 nappal elvégzett IgG-
típusú antitest jelenlétét igazoló teszteredmény). 
 
8. cikk 



 (1) 2021. 06. 1-jétől  javasolják  a beltéri és kültéri sportesemények szervezését és 

lebonyolítását a közönség 25%-os részvételével, ha az adott megyére/településre az elmúlt 

14 napra számított összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos.  

 (2)  Az (1) bekezdésben említett tevékenységeken való részvétel csak azon személyeknek 
megengedett, akik legalább 10 napja megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes 
adagját, akik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredményt  vagy 24 óránál frissebb 
negatív antigénteszt eredményt mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített 
vírusfertőzés  utáni 15–90 napos időszakban vannak, amelyet orvosi iratokkal tudnak 
igazolni (pozitív  RT-PCR teszteredmény, kórházi zárójelentés vagy az esemény előtt 14 
nappal elvégzett IgG-típusú antitest jelenlétét igazoló teszteredmény). 
(3) Az (1) bekezdésben előírt feltételek mellett a szervező eldöntheti, hogy nagyobb 
létszámmal szervezi meg és bonyolítja le a sportrendezvényeket, abban az esetben, ha 
aminden résztvevő bizonyítnai tudja, hogy több mint 10 napja megkapta a  SARS-CoV-2 
elleni oltás teljes adagját, ha 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszteredményt vagy  
24 óránál frissebb antigén teszteredményt mutat fel, és a belépés előtt beoltatja magát.  
 
9. cikk 
 (1) 2021. 06. 1-jétől javasolják a  beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat működtető 
kereskedelmi egységek tevékenységét azzal a feltétellel, hogy nem haladhatják meg teljes 
kapacitásuk 70%-os kihasználtságát azokban a megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14 
napban összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, és ahol személyenként 
legalább 7 négyzetméteres felület áll rendelkezésre, a maszkviselés kötelezettsége nélkül. 
(2) Azokon a településeken, ahol az elmúlt 14 napban összesített esetszám nagyobb mint 
3/1000 lakos, de kisebb vagy egyenlő 4/1000, a beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat 
működtető kereskedelmi egységek tevékenysége csak 50%-os kihasználtsággal bonyolítható 
le. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint az egység vezetője engedélyezheti 
az előírtnál több személy belépését, ha azok  bizonyítani tudják, hogy több mint 10 napja 
megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját, és ahol  legalább 4 négyzetméteres 
felületet tud biztosítani személyenként.   
 
10. cikk  
2021. 06. 01-jétől javasolják  a beltéri medencéket üzemeltető kereskedelmi egységek 
tevékenységének újraindítását legtöbb 70%-os kihasználtsággal, ha az elmúlt 14 napra 
számított összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos. 
 
11. cikk 
 (1) 2021. 06. 1-jétől javasolják, hogy az élelmiszereket és italokat előállító és forgalmazó, 
étterem és kávézó típusú kereskedelmi egységek beltérben 5–24 óra között  nyitva 
tarthassanak és vendégeket fogadhassanak 70%-os kihasználtsággal, ha az elmúlt 14 napra 
számított összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos. 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint az egység vezetője engedélyezheti 

az előírtnál több személy belépését a helyiségekbe, ha azok  bizonyítani tudják, hogy több 

mint 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 

 



12. cikk  
(1) 2021. 06. 1-jétől javasolják, hogy  a turisztikai vendéglátó egységek 
befogadóképességük legfeljebb 85 százalékát kihasználva fogadjanak a következő 
településéken: 
a) Észak-Mamaia térség, Kostanca megye; 
b) Năvodari, Kostanca megye; 
c) Mamaia és Mamaia-falu, Kostanca megye; 
d) Kostanca, Kostanca megye; 
e) Agigea, Kostanca megye; 
f) Észak-Eforie, Kostanca megye; 
g) Dél-Eforie, Kostanca megye; 
h) Techirghiol, Kostanca megye; 
i) Tuzla, Kostanca megye; 
j) Costinești, Kostanca megye; 
k) Neptun-Olimp,Kostanca megye; 
l) Jupiter, Kostanca megye; 
m) Cap Aurora, Kostanca megye; 
n) Venus, Kostanca megye; 
o) Saturn, Kostanca megye; 
p) Mangalia, Kostanca megye; 
q) Május 2, Kostanca megye; 
r) Vama Veche, Kostanca megye. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint az egység vezetője engedélyezheti, 

hogy az előírtnál több személyt fogadjon, ha azok  bizonyítani tudják, hogy több mint 10 

napja megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 

 
13. cikk  
(1) 2021. 06. 1-jétől javasolják, a bárok, klubhelyiségek, diszkók működésének 

engedélyezését 50%-os kihasználtsági szinten, 5–24 óra között,  ha az adott 

megyére/településre az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám kisebb vagy 

egyenlő 3/1000 lakos.  

(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenységeken csak azok a személyek vehetnek részt, akik 

több mint 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 

 

14. cikk 
2021. 06. 1-jétől javasolják, hogy a szerencsejátékok terén engedéllyel rendelkező egységek 
70%-os kihasználtsággal működhessenek, ha az adott megyében/településen, az elmúlt 14 
napra számított összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos.  
 
15. cikk 
Javasolják a készenléti állapot meghosszabbításáról szóló 531/10.05.2021 számú 
kormányhatározat 3. melléklete 2. cikke (1) bekezdésének 7. pontja, és 2. cikk (5) 
bekezdésében levő, az idegen állampolgárokra és hontalanokra vonatkozó tiltások 
eltörlését. 



 
16. cikk 
 Javasolják a szabadtérre tervezett iskolai évzáró ünnepségeket lebonyolítását a tanulók, 
pedagógusok, illetve a hozzátartózók jelenlétével, amennyiben ez utóbbiak legalább 10 
napja megkapták a  SARS-CoV-2  elleni védőoltás teljes adagját, akik 72 óránál nem régebbi 
negatív PCR-teszteredményt  vagy 24 óránál frissebb negatív antigénteszt eredményt 
mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–90 napos 
időszakban vannak, amelyet orvosi iratokkal tudnak igazolni (pozitív  RT-PCR teszteredmény, 
kórházi zárójelentés vagy az esemény előtt 14 nappal elvégzett IgG-típusú antitest 
jelenlétét igazoló teszteredmény), az egészségügyi és a tanügyminiszter közös rendeletében 
előírtak szerint. 
 
17. cikk 
Nem kötelező a maszkviselés azokban az irodákban, belterekben, ahol legtöbb 5 személy 
dolgozik, ha az alkalmazottak legalább 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2  elleni védőoltás 
teljes adagját,  és ezekbe a helyiségekbe tilos az ügyfelek vagy más munkatársak belépése, 
minden más közös beltéri helyiségben maszkviselés továbbra is kötelező. 
 
18. cikk 
Javasolják, hogy a munkahelyi tevékenységet az illetékes hatóságok előírásainak 
betartásával szervezzék meg a  SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződés megelőzését 
illetően, hogy biztosítva legyen a dolgozók egészsége és biztonsága, figyelembe véve az 
alkalmazottak beoltottsági fokát a szóban forgó munkahelyen, amelyet oltási igazolvánnyal 
bizonyítanak azok az alkalmazottak akik legalább 10 napja megkapták  a  SARS-CoV-2  elleni 
védőoltás teljes adagját, valamint azon alkalmazottak számát is, akik a megerősített 
fertőzéstől számított 90 napos periódusban vannak,  akiknek pozitív teszteredményük volt 
és bemutatják a munkáltatónak a családorvás által kiállított igazolást. 
 
19. cikk 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 28/2021. 05. 14. számú  határozatát  
következőképpen módosítják és egészítik ki: 
1. A 4. cikk x) betűje a következőképpen módósul:  
x) azok a személyek, akik legalább 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2  elleni védőoltás 
teljes adagját a Romániába való belépés pillanatáig; 
2. A 4. cikk x) betűje után három új pontot vezetnek be (y), z) és aa), a következő 
tartalommal: 
y) azok a személyek, akik országba való belépést megelőzően 90 nappal fertőződtek meg a 
SARs-CoV-2 vírussal, amelyet orvosi iratokkal bizonyítanak (pozitív RT-PCR teszt a diagnózis 
dátumával, kórházi zárójelentés vagy az országba való belépést megelőző 14 napban 
elvégzett IgG típusú antitestek jelenlétét igazoló teszt) vagy a  Corona-forms adatbázis 
ellenőrzése által, és akik esetében legkevesebb 14 nap eltelt a megerősítés és az országba 
való belépés között; 
z) a 3 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-PCR- 
teszt felmutatása; 
aa) a 3-nál nagyobb de 16 évnél kisebb gyermekek, ha felmutatnak egy negatív RT-PCR- 



tesztet, amelyet legtöbb 72 órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási eszközzel 
utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, akik saját 
gépjáművel utaznak). 
3. Az 5. cikk w) betűje a következőképpen módosul: 
w) azok a személyek, akik megkapták a  SARS-CoV-2 vírus elleni védoltás teljes dózisát, a 
beoltás és a Romániába való belépésig eltelt 10 nap; 
4. Az 5. cikk w) betűje után négy új  pontot vezetnek be (x), y), z) és aa)) a következő 
tartalommal: 
x) azok a személyek akik, 3 napnál (72 óra) kevesebb ideig maradnak Románia területén és 
felmutatnak egy negatív SARS-CoV-2 teszteredményt, amelyet legtöbb 72 órával a beszállás 
(azok esetében akik tömegszállítási eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba 
való belépés előtt (azok esetében, akik saját gépjáművel utaznak).  Abban az esetben ha 3 
napon belül nem hagyják el az ország területét, a lakóhelyük szerinti megyei 
közegészségügyi igazgatóság tájékoztatása alapján, vagy ahol az országba belépve 
bejelentették a lakcímet, a  Romániába való belépést követő negyedik naptól 14 napos 
karanténba helyezik őket;  
y) azokat a személyek, akik az országba való belépést megelőző 90 napban SARS-COV-2 
fertőzéssel diagnosztizáltak, amelyet orvosi dokumentumokkal is bizonyítanak ( dátumozott 
pozitív  RT-PCR teszteredmény, kórházi zárójelentés vagy az országba való belépést 
megelőző 14 nappal elvégzett IgG típusú antitest jelenlétét igazoló teszteredmény) vagy  a  
Corona-forms adatbázis ellenőrzése által, és akik esetében akik esetében legkevesebb 14 
nap eltelt a megerősítés és az országba való belépés között; 
z) a 3 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-PCR- 
teszt felmutatása; 
aa) a 3-nál nagyobb de 16 évnél kisebb gyermekek, ha felmutatnak egy negatív RT-PCR- 
tesztet, amelyet legtöbb 72 órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási eszközzel 
utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, akik saját 
gépjáművel utaznak). 
5. A 6. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:  
(1) A fertőzött személlyel közvetlenül érintkező személyek karanténkötelezettsége alól 
kivételt képeznek azok a személyek, akik beoltatták magukat és a teljes adag megkapása és 
a közvetlen érintkezés között óta eltelt 10 nap. 
 
20. cikk 
Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszeréhez tartozó 
struktúrák számára végrehajtás céljából. 
 
 
 

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

 


