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51/2021.07.26. számú határozat 

a 43/2021.07.1. számú,  a magas járványügyi kockázatot jelentő országok /térségek 

jegyzékének, a besorolás alapjául szolgáló kritériumoknak, valamint az innen 

Romániába beutazó  személyekre vonatkozó  karanténintézkedések alkalmazásának a 

jóváhagyásáról szóló határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan  

 

  

 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

 

1.cikk  
A 43/2021.07.1. számú,  a magas járványügyi kockázatot jelentő országok /térségek 
jegyzékének, a besorolás alapjául szolgáló kritériumoknak, valamint az innen Romániába 
beutazó  személyekre vonatkozó  karanténintézkedések alkalmazásának a jóváhagyásáról 
szóló határozatot a következőképpen módosítják és egészítik ki: 
1. A 3. cikk (2) bekezdésének d( és e) betűjét a következőképpen módosítják: 
„d) a 6 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-PCR- 
teszt felmutatása; 
e) a 6-nál nagyobb és 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);” 
2. A 4. cikk d) és e) betűjét a következőképpen módosítják: 
„d) a 6 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-PCR- 

teszt felmutatása; 

e) a 6-nál nagyobb és 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 d) és e) betűjét a következőképpen módosítják: 



„d) a 6 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-PCR- 

teszt felmutatása; 

e) a 3-nál nagyobb és 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);” 

4. A 9. cikk c) és d) betűjét a következőképpen módosítják: 

„c) a 6 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-PCR- 

teszt felmutatása; 

d) a 6-nál nagyobb és 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 9. cikk után egy újabb cikket vezetnek be a következő tartalommal:  

91. cikk 
(1) Mentesülnek a karanténkötelezettség alól a sportküldöttségek tagjai, akik Romániában 

megrendezett megmérettetéseken vesznek részt és piros zónából érkeznek,  

ha felmutatnak egy negatív RT-PCR- tesztet, amelyet legtöbb 72 órával előtt végeztek el 

az országba való belépés előtt és csak a megjelölt sportversenyeken vesznek részt. 

(2) Mentesülnek a karanténkötelezettség alól azok a külföldi állampolgárok és hontalanok 

akik  sportküldöttségek tagjai, és akik Romániában megrendezett megmérettetéseken 

vesznek részt és piros, sárga vagy zöld zónából érkeznek,  

ha felmutatnak egy negatív RT-PCR- tesztet, amelyet legtöbb 72 órával előtt végeztek el 

az országba való belépés előtt és csak a megjelölt sportversenyeken vesznek részt. 

 
2. cikk  

Jelen határozatot közéteszik Románia Hiavatalos Közlönyének I. részében és közlik  a 
Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszeréhez tartozó struktúrák számára 
végrehajtás céljából. 

 

 

FLORIN-VASILE CÎȚU 

miniszterelnök, 

a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 

 

 


