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74/2021.09.23. számú határozat 

a magas járványügyi kockázatot jelentő országok /térségek jegyzékének a 

jóváhagyására, a  fertőzöttség függvényében, valamint a Sürgősségi Esetek Országos 

Bizottsága 43/2021.07.01. számú határozatának módosítására 

 

  
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

 

1.cikk  
(1) Jóváhagyják a magas járványügyi kockázatot jelentő országok/térségek jegyzékét  a 
fertőzöttség függvényében, a mellékletben meghatározottak szerint, amely a határozat 
szerves részét képezi, azoknak a személyeknek a megállapítása érdekében, akik esetében 
14 napos karanténintézkedést alkalmaznak Romániába való belépéskor. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott  jegyzék 2021. szeptember 26-án 0 órától 
hatályos. 
 

2. cikk 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 43/2021.07.01. számú határozatát módsítják és 
a következőképpen egészítik ki:  
1. A 3. cikk d) és e) betűjét a következőképpen módosítják:  
„d) a 12 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-
PCR- teszt felmutatása; 
e) a 12 évesnél 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);” 
2. A 4. cikk d) és e) betűjét a következőképpen módosítják: 
„d) a 12 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-

PCR- teszt felmutatása; 

e) a 12 évesnél 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 d) és e) betűjét a következőképpen módosítják: 
„d) a 12 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-

PCR- teszt felmutatása; 

e) a 12 évesnél 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);” 

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

„c) a 12 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-

PCR- teszt felmutatása; 

d) a 12 évesnél 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. cikk 
Jelen határozatot közlik Románia Hivatalos Közlönyének I. részében és a Sürgősségi 
Esetek Országos Menedzsmentrendszeréhez tartozó struktúrák számára végrehajtás 
céljából. 
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