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TANÜGYMINISZTÉRIUM                                               EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
5558/2021. 11. 5.      2389/2021. 11. 5 
 
 
 

RENDELET 
a tanügyminiszter és az egészségügyi miniszter 5338/2015/2021. számú, az oktatási 

intézményekben zajló tevékenységek  járványtanilag biztonságos feltételek között való 
megszervezésével kapcsolatos intézkedések jóváhagyására vonatkozó rendeletének 

módosításásra és kiegészítésére  
 
A tanügyminiszter és az egészségügyi miniszter kibocsátja a jelen rendeletet.             
 

I.CIKK 
(1) A tanügyminiszter és az egészségügyi miniszter 5338/2015/2021. számú, az oktatási 
intézményekben zajló tevékenységek járványtanilag biztonságos feltételek között való 
megszervezésével kapcsolatos intézkedések jóváhagyására vonatkozó rendeletét a 
következőképpen módosítják és egészítik ki:  
A 3. cikk után egy újabb cikket vezetnek be – a 31 cikket – a következő tartalommal: 
„31. cikk 
(1) 2021. november 8-tól kezdődően jelenléti oktatással folytatódik a tanítás minden 
olyan oktatási egységben, amelyben a személyzet átoltottsági aránya eléri a 60%-ot. 
(2) 2021. november 8-tól kezdődően online oktatás zajlik minden olyan oktatási 
egységben, amelyben a személyzet kevesebb mint 60%-a be van oltva. 
(3) Az (1) és (2) bkezdés értelmében a jelenléti oktatásra vonatkozó határozatot az 
oktatási egységek vezetőtanácsai hozzák meg, majd tájékoztatják erről a megyei 
tanfelügyelőséget és Bukarest Municípium Tanfelügyelőségét.  
(4) Az online oktatási formáról a jelenléti oktatásra való áttérést az oktatási egységek 
vezetőtanácsai abban az esetben rendelhetik el, ha az iskola teljes személyzetének 
legalább 60%-a be van oltva, erről a megyei tanfelügyelőséget és Bukarest Municípium 
Tanfelügyelőségét is tájékoztatják.  
(5) A (4) bekezdésben előírt döntést – a személyzet átoltottsága szerint– mindig a pénteki 
adatok figyelembevételével kell meghozni a következő hétre vonatkozóan, a 
tanfelügyelőség honlapján közzétett és hetente frissített információk alapján. 
(6) 2021. november 8-tól kezdődően az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a sajátos nevelési 
igényű gyermekekkel foglalkozó tanintézetekben jelenléti oktatás zajlik.  
 
2. A mellékletben a III. pont 2. alpontjának – A védőmaszki viselése – a) és c) betűi a 
következőképpen módosulnak: 
„a) az oktatási intézményekben kötelező a védómaszk viselése 
c) a védőmaszk viselése nem kötelező az óvodások esetében – kortól függetlenül – 
valamint a testnevelés órákon, a rendelet 3. cikkének (8) bekezdése értelmében. 
 
3. A mellékletben a III. pont 2. alpontja – A védőmaszki viselése – e) betűje után egy 
újabb pontot vezetnek be, a következő tartalommal: 
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f) A speciális oktatásban részt vevő személyzetnek (pedagógusok, kisegítő személyzet) 
nem kötelező a védőmaszk viselése ha az adott tanítási/tanulási/rekuperációs folyamat 
teljes szemkontaktust igényel, ebben az esetben arcpajzsot (vizieră) viselnek. 
 
II. CIKK  
Jelen rendeletet közzéteszik Románia Hivatalos Közlönyének I. részében.  
 
 
 
     Tanügyminiszter,      Megbízott egészségügyi miniszter,  
  Sorin Mihai Cîmpeanu                                                              Cseke Attila Zoltán 
 
 
 
 
 


