
 
 

1161/2021.10.25. számú határozat az 1090/2021. számú határozat 2. és 3. 
mellékleteinek módosítására és kiegészítésére, 

amely 2021. október 10-től kezdődően Románia területén a vészhelyzet 
meghosszabbítására és az ebben a periódusban végrehajtandó intézkedésekre 

vonatkozik a COVID-19   járvány következményeinek megelőzése és 
leküzdése érdekében  

 

Románia Kormánya elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

Egyetlen cikk 

Az 1090/2021. számú,  2021. október 10-től kezdődően Románia területén a 
vészhelyzet meghosszabbítására és az ebben a periódusban végrehajtandó 
intézkedésekre vonatkozó határozat 2. és 3. számú mellékleteit a következőképpen 
módosítják és egészítik ki:    

1. A 2. számú melléklet 4. cikkelye (1) bekezdése  a következőképpen módosul: 
4. cikk  
(1) Az 55/2020. számú törvény 5. cikkelye (2) bekezdésének d) betűje értelmében a 3. 
számú melléklet  1. cikkének 6., 9., és 12. pontjában, a 6. cikk 1., 2., 6., 6^1, 6^3 és 
6^4 pontjában, a 9. cikk 1., 2., 4., 6., 7. pontjában, valamint a 11. cikk (2) 
bekezdésében meghatárzott tevékenységeken csak az alábbi helyzetek 
valamelyikében lévő személyek vehetnek részt: 
 

2. A 2. számú melléklet 4. cikkelye (1) bekezdése  a következőképpen módosul: 
(2) Az 55/2020. számú törvény 5. cikkelye (2) bekezdésének d) betűje értelmében a 
belépés – a 3. számú melléklet a 6. cikkének  6^1 pontja és a 12. cikkének (4) 
bekezdése szerint –  csak azoknak a személyeknek engedélyezett, akik  legalább tíz 
nappal megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív 
lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 
gyorstesztjük eredménye, valamint akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 
napos időszakban vannak.  

 
3. A 3. számú mellélet 6. cikkének 3. pontja a következőképpen módosul:  

3.Az 1. és 2. pontban meghatározott intézkedések azokra a gazdasági szereplőkre is 
vonatkozik, akik élelmiszereket, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italokat 
állítanak elő, értékesítenek és szolgálnak fel zárt közterületen lévő helyiségekben, 
amelyeknek tetőzete, mennyezete van, és legkevesebb két fallal vannak elválasztva, 
függetlenül ennek természetétől vagy időszakos, illetve állandó jellegétől; 
 

4. A 3. számú mellélet 6. cikkének 6. pontja után négy új pontot – 6^1-6^4 –
vezetnek be,  a következő tartalommal: 

6^1. A bevásárlóközpontokban és üzleti parkokban csak azokat a személyeket 
szolgálják ki, akik  legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes 



dózisát, illetve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban 
vannak. Az intézkedés nem vonatkozik az oltóállomásokon oltás beadása céljából 
jelentkező személyekre, ha a bevásárlóközpontokban és az üzleti parkokban erre a 
célra kijelölt és ellenőrzött belépési és kijárati sávot alakítottak ki;   
6^2. A 6^1. ponttól eltérően, a  bevásárlóközpontokban és üzleti parkokban működő 
közszolgálatokat azok a személyek is igénybe vehetik, akik bemutatják  a 72 óránál 
nem régebbi negatív RT PCR teszt, vagy a 48 óránál nem régebbi negatív gyorstesztjük 
eredményét, és ezt igazolni tudják papír alapú vagy elektronikus dokumentummal;   
6^3. Azok a gazdasági szereplők, akiknek fő tevékenységi területe a nem 
élelmiszeripari termékek forgalmazása, csak azokat a személyeket szolgálhatják ki, 
akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve 
akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak. Az 
intézkedések nem vonatkoznak a bevásárlóközpontokon kívűl eső gyógyszertárakra, 
valamint a töltőállomásokra; 
6^4. a turistafogadási létesítmények csak azokat a vendégeket szállásolhatják el, akik  

legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akik 

a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak. 

5. A 3. számú mellélet 10. cikke után egy új cikket vezetnek be a következő 

tartalommal: 

10^1. cikk 

Az 55/2020. számú törvény 5. cikkelye (3) bekezdésének f) betűje értelmében a 

magánoktatási egységek, ideértve az oktatási szolgáltatók külön nyilvántartásában 

szereplőket is, amelyek egy másik ország oktatási rendszerének megfelelő oktatási 

tevékenységet szerveznek és folytatnak Romániában, 2021. október 26. – november 

5. között felfüggesztik az óvodások és tanulók fizikai jelenlétét igénylő 

tevékenységeiket.   

 

6. A 3. számú mellélet 12. cikkének (4) bekezdése a következőképpen módosul:   

(4) Engedélyezik a közrendi és közbiztonsági okokból indított bírósági, fegyelmi, 

szabálysértési és közigazgatási eljárásokra való belépést,  az egészségügyi 

szolgáltatást és szociális ellátást igénylők vagy az oltásra jelentkezők személyek 

belépését a központi és helyi közintézményekbe, abban az esetben ha igazolják, hogy 

legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, és akik a 

megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak,  illetve akik 

bemutatják  a 72 óránál nem régebbi negatív RT PCR teszt, vagy a 48 óránál nem 

régebbi negatív gyorstesztjük eredményét.  

7.  A 3. számú mellélet 15. cikkének (22) bekezdése a következőképpen módosul: 



A 10^1. és 11. cikkben meghatározott intézkedések végrehajtását a munkaügyi és a 

belügyminisztérium követi.   
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