
 
 

1130/2021. számú határozat az 1090/2021. számú határozat 2. és 3. mellékleteinek 
módosítására, 

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  

 

Rmánia Kormánya elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

I. 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 mellékletei a következőképpen 
módosulnak:    

1. A 2. számú melléklet 4. cikkelye a következő tartalommal bír: 
„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., pontjában, a 9. 
cikk 1., 2., 4., 6., 7. pontjában, valamint a 11. cikk (2) bekezdésében meghatárzott 
tevékenységeken való részvétel csak azoknak a személyeknek engedélyezett, akik: 

a) legalább 10 napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát; 
b) akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak. 

(2) Az 55/2020. számú törvény 5. cikkelye (2) bekezdésének d) betűje értelmében a 3. 
számú melléklet 12. cikke (4) bekezdése szerint csak azoknak a személyeknek 
negedélyezett a hozzáférés, akik legalább 10 napja 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 azok a 
személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak. 
(3) A magánszemélyek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott helyzeteket az 
európai uniós digitális Covid-igazolvánnyal kötelesek bizonyítani.  
(4)   Azok a magánszemélyek, akik olyan országokból származnak, amelyek hatóságai 
nem állítanak ki európai uniós digitális Covid-igazolványt vagy ezekkel kompatibilis 
dokumentumokat, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott helyzeteket papír alapú 
vagy elektronikus formátumú dokumentumokkal igazolhatják, amelyek tanúsítják az 
oltakozást,  a tesztelést a SARS-CoV-2 fertőzésből történő felgyógyulást. 
 

2. A 2. számú mellékletet a jelen határozat szerves részét képező melléklettel 
helyettesítik.   
 

II. cikk  
Jelen határozat 2021. október 25-én lép hatályba.  
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3. MELLÉKLET  – A KOCKÁZATI TÉNYEZŐ HATÁSÁT CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK 
 

1. cikk 

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

következő intézkedéseket hozzák meg: 

1. A SARS CoV-2 vírusfertőzések terjedésének megakadályozása érdekében nem 

engedélyezik a gyűlések, tüntetések, zarándoklatok, koncertek, előadások, képzések, 

műhelymunkák, konferenciák vagy más jellegű összejövetelek, a magán jellegű 

események (esküvők, keresztelők, díszebédek stb.), valamint a kulturális, 

tudományos, művészeti, sport vagy szórakoztató tevékenységekhez kapcsolódó 

összejeövetelek bel- és kültérben való szervezését és lebonyolítását, kivéve a 2-13. 

pontokban leírtakét. 

2. A sportlétesítményekben zajló erőnléti felkészülési tevékenységek, amelyek 

edzőtáborokból, edzésekből, sportrendezvényekből állnak, csak az ifjúsági és 

sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter közös rendelete szerint 

szervezhetők meg.   

3. A 2. pont értelmében a  leigazolt, hivatásos sportolók födött vagy kültéri 

medencékben edzhetnek, és a beltérben zajló erőnléti felkészülés csak akkor 

megengedett, ha a résztvevők betartják az ifjúsági és sportminiszter és az 

egészségügyi miniszter közös rendeletében leírtakat; 

4. Romániában a kültéri és a beltéri sportrendezvényeket a közönség jelenléte nélkül 

bonyolíthatják le az ifjúsági és sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter 

közös rendeletében meghatározottak szerint.    

5. A múzeumok, könyvtárak, könyvesüzletek, filmszínházak, filmstúdiók és 

rádióstúdiók, az előadásokat és/vagy koncerteket szervező intézmények, a művészeti 

népiskolák tevékenysége, valamint a szabadtéri és beltéri kulturális események csak a 

művelődési és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott 

feltételek értelmében bonyolíthatók le.  

6. Az 5. pont értelmében a filmszínházak, előadásokat és/vagy koncerteket szervező 

intézmények tevékenységének szervezését és lebonyolítását csak abban az esetben 

engedélyezik, ha a nézők a helyiség maximális kapacitásának legtöbb 30%-át foglalják 

el és a védőmaszk viselésével. Csak azok a személyek vehetnek részt, akik a 

rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes 

dózisát, valamint azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 

napos időszakban vannak,  a művelődési és az egészségügyi miniszter közös 

rendeletében meghatározott feltételek értelmében. 

7. A egyházak tevékenysége, ideértve a kollektív istentiszteteket, miséket és az 

imákat is, az istentiszteleti helyeken (templomokon) belül és/vagy kívül bonyolítsák le 
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az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendeletében megállapított 

egészségvédelmi szabályok tiszteletben tartásával. 

8. A 7. pont előírásainak megfeleően, a SARS-CoV-2 vírusfertőzés terjedésének 

megelőzése érdekében, a körmenetek és/vagy zarándoklatok szervezését csak az 

egészségügyi minisztérium és a vallásügyi államtitkárság közös rendeletében foglaltak 

betarásával engedélyezik. 

9. A szabadtéri szabadidős és sporttevékenységeket csak abban az esetben 

engedélyezik, ha ezeken  legtöbb 10 olyan személy vesz részt, aki nem ugyanabban a 

háztartásban él. Csak azok a személyek vehetnek részt, akik  legalább tíz napja 

megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, valamint akik a megerősített 

vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, az egészségügyi miniszter, az 

ifjúsági és sportminiszter, a környezetvédelmi miniszter vagy a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési miniszter közös rendeletében meghatározottak alapján.  

10. Engedélyezik a védelmi és a közrend fenntartásában tevékenykedő intézmények 

szabadtéri rendezvényeinek megszervezését, egy járványtani orvos felügyelete 

mellett. 

11. Engedélyezik a diplomáciai tevékenységek szervezését és lebonyolítását, 

beleértve a külképviseletek és a Romániában akkreditált konzulátusok székhelyén,  

személyenként legkevesebb 4 nm-es felület biztosításával és az egészségvédelmi 

szabályok betartása mellett. 

12. A 60/1991. számú törvény értelmében engedélyezik a gyűlések és tüntetések 

szervezését és lebonyolítását legtöbb 100 személy részvételével és a védőmaszk 

viselésével. Csak azok a személyek vehetnek részt, akik akik  legalább tíz napja 

megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, valamint akik a megerősített 

vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak.  

13. Engedélyezik az afrikai sertéspestis megelőzésére és leküzdésére irányuló 

tevékenységeket csoportos vadászatokon legfeljebb 20 személy részvételével.   

 

2. cikk 

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

következő intézkedéseket hozzák meg: 

1. Minden településen kijárási tilalmat vezetnek be 22–5 óra között, kivételt képez: 

a) munkavégzés céljából (munkahelyi igazolással) való kijárás;  

b) halaszthatatlan egészségügyi-orvosi ellátás, gyógyszerbeszerzés érdekében;  

c) átutazók vagy olyan utasok esetében, akik repülő-, autóbusz- vagy vonatjeggyel 

igazolni tudják, hogy utazásuk egybeesett a tilalom időszakával; 

d) gyermekek, idősek, betegek, fogyatékkal élők ellátása, elkísérése, családtag 

elhalálozása esetén, egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal.  



2. Az 1. pontban elrendelt intézkedések nem vonatkoznak azokra a személyekre, akik 

legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, valamint 

akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak és ezt az 

uniós digitális Covid-igazolvánnyal bizonyítják.  

3. Az 1. és 2. pontban elrendelt intézkedések nem vonatkoznak azokra a személyekre, 

akik olyan országokból származnak, amelyek hatóságai nem állítanak ki európai uniós 

digitális Covid-igazolványt vagy ezekkel kompatibilis dokumentumokat,  

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

akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak és ezt papír 

alapú vagy elektronikus formátumú dokumentumokkal igazolhatják, amelyek 

tanúsítják az oltakozást,  a tesztelést a SARS-CoV-2 fertőzésből történő felgyógyulást.   

(2) Az (1) bekezdés a) betűjénél előírt szakmai érdekből történő kijárás okának 

igazolása érdekében a személyek, az illetékes hatóságok személyzetének kérésére, 

kötelesek bemutatni a szolgálati vagy a munkáltató által kiállított igazolást, vagy a 

saját felelősségükre előzetesen kiállított nyilatkozatot. 

(3) Az (1) bekezdés b)–d) betűjénél előírt szakmai érdekből történő kijárás okának 

igazolása érdekében a személyek az illetékes hatóságok személyzetének kérésére, 

kötelesek bemutatni a saját felelősségükre előzetesen kiállított nyilatkozatot. 

(4) A (2). és (3). bekezdésben előírt saját felelősségre kiállított nyilatkozat a következő 

adatokat kell tartalmazza: név, születési dátum, lakcím/székhely, a kijárás 

megindoklása, dátum és aláírás. 

 

3. cikk  

A 136/2020. számú törvény 7. és 12. cikkének értelmében zonális karatént 

rendelhetnek el.   

 

4. cikk 

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

következő intézkedéseket hozzák meg: 

1. Az Országos Sürgősségi Esetek Bizottsága határozata alapján felfüggesztik a magas 

járványügyi kockázatú országokba irányuló és onnan induló kereskedelmi 

repülőjáratokat az Országos Közegészségügyi Intézet javaslatára.  

2. Az 1. pont előírásai alól a következő repülőjáratok képeznek kivételt:  

a) állami felségjelű gépek járatai;  

b)  áru- és postai szállítmányokat szállító repülőjáratok;  

c)  humanitárius és sürgősségi orvosi szolgáltatásokat biztosító járatok;  

d) kereső és mentőrepülő vagy sürgősségi helyzetben beavatkozó repülőutak, 

amelyeket valamelyik romániai közhatóság igényelt;  



e) technikai beavatkozást végrehajtó csapatokat szállító járatok, a Romániában 

megtelepedett gazdasági szereplők  igénylésére;  

f) nem kereskedelmi jellegű, technikai okokból történő landolások;  

g) kereskedelmi rakománnyal nem rendelkező repülőgépek elhelyezési járatai(ferry);  

h) technikai jellegű, repülőgépek javítását célzó repülő járatok;  

i) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokábn levő légi 

szállító cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a szezonmunkások vagy 

hazatoloncolt ,idegen állampolgárok szállítására Romániából más államok irányába, a 

Romániai Polgári Repülési Hatóság, illetve a célországi kompetens hatósg 

engedélyével;  

j) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi 

szállító cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a román állampolgárok 

hazaszállítására más államokból Romániába a Romániai Polgári Repülési Hatóság 

engedélyével, a belügyminisztérium és külügyminisztérium között egyezmény alapján;  

k) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő 

légi szállító cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén a szállítási szektorban 

dolgozó munkások szállítására, akikről a Zöld Folyósók kialakításáról szóló 

kommunikáció 3. mellékletében van szó, a Határvédelem irányadó intézkedéseiről 

szóló útmutató értelmében, az egészség védelében és a létfontosságú árúk és 

szolgáltatásokról szóló C(2020) 1897/23.03.2020 irányelv értelmében, Romániából 

más államokba és más államokból Romániába, a Romániai Polgári Repülési Hatóság 

engedélyével, a Külügyminisztérium, és a fogadó állam kompetens hatóságának 

engedélyével. 

 3. Betiltják az alkalmi közúti személyszállítást (stoppolást), valamint a menetrend 

szerinti járatok kiegészítését, az érvényes jogszabályok szerint, az egyházi 

eseményeken, búcsúkon való részvétel megkönnyítése céljából. 

5. cikk 

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

fenntartják a következő határátkelőhelyek teljes vagy részleges lezárását: 

1. a román-magyar határon: Nagykároly, Szatmár megye;  

2. a román-bolgár határon:   

a) Lipnița, Konstanca megye;  

b) Dobromir, Konstanca megye. 

 

6. cikk  

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

következő intézkedéseket hozzák meg: 



1. A kereskedelmi egységek beltérben és a teraszokon zajló tevékenységét, amelyek 

élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával, 

értékesítésével és felszolgálásával jár (vendéglők, kávézók) 5–21 óra között 

bonyolítsák le, a helyiség maximális befogadóképességének 50%-os kihasználásáig. A 

belépés csak azoknak a személyeknek engedélyezett, akik legalább tíz napja 

megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, valamint akik a megerősített 

vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak.  

2. A szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken a vendéglők, kávézók és 

ezek teraszainak működése 5–21 óra között engedélyezett, a helyiség maximális 

befogadóképességének 50%-os kihasználásáig. A belépés csak azoknak a 

személyeknek engedélyezett, akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni 

védőoltás teljes dózisát, valamint akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 

napos időszakban vannak.  

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott intézkedések azokra a gazdasági szereplőkre is 

vonatkozik, akik zárt közterületen tevékenykednek, amelyeknek tetőzete, 

mennyezete van, és legkevesebb két fallal vannak elválasztva, függetlenül ennek 

természetétől vagy időszakos, illetve állandó jellegétől.  

4. Abban az esetben, ha az 1. és 2. pontban meghatározott gazdasági egységek 

tevékenysége korlátozott vagy nem folytatható, engedélyezik az élelmiszer és 

élelmiszertermékek, valamint alkoholos és alkoholmentes termékek elkészítését és 

forgalmazását, ha nem az adott helyiségben fogyasztják ezeket. 

5. Az 1. és 2. pontban meghatározott gazdasági szereplők betartják az egészségügyi és 

a gazdasági miniszter közös rendeletében előírtakat. 

6. Az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállítása, 

értékesítése, fogyasztása az erre kialakított helyeken történik, kivételt képeznek a 3. 

pontban leírtak,  az egészségügyi és a gazdasági, vállalkozásügyi és turisztikai 

miniszter, valamint az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének 

közös rendeletében foglalt egészségvédelmi előírások betartásával. Az élelmiszerek, 

az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok fogyasztása csak az erre kialakított 

helyiségekben történhet, az épületeken kívül vagy kültérben és csak azoknak a 

szemlyeknek engedélyezett, akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni 

védőoltás teljes dózisát, valamint akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 

napos időszakban vannak. 

7. Nem engedélyezett a bárokban, klubbokban, diszkókban tevékenységet folytató 

gazdasági szereplők tevékenysége.  

 

7. cikk 



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

kül- és beltérben kereskedelemmel, szolgáltatásokkal foglalkozó állami vagy magán 

gazdasági egységek – beleértve a bevásárlóközpontokban tevékenykedőket is – a 

tevékenységüket 5–21 óra között kell lebonyolítsák. 

(2) A házhoz szállítási szolgáltatások 21 óra után és éjszaka is működhetnek.  

(3) Az 1. pontban leírtaktól eltérően, a gyógyszertárak, benzinkutak, házhoz szállítók, 

valamint a közúti személy- és áruszállítással foglalkozó gazdasági szereplők a 

menetrend szerint végezhetik a tevékenységüket, az egészségvédelmi előírások 

betartásával. 

 

8. cikk 

Az 55/2020. számú törvény 5. cikkelye (3) bekezdésének f) betűjének és a 33–36. 

cikkének értelmében a következő intézkedéseket hozzák meg: 

1. A vasúti szállítás a higiéniai előírások betartásával, a közterek, állomások, megállók, 

szerelvények, vagonok fertőtlenítésére, elfoglaltságára vonatkozó, a vasúti 

személyzet, az utasok viselkedésére vonatkozó előírások, az utasok és személyzet 

járványügyi tájékoztatására vonatkozó eljárások és előírások szerint történik, annak 

érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a megfertőződésük, a közlekedési és 

infrastrukturális-, az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint.  

2. A vasúti szállítás a higiéniai előírások betartásával, a közterek, állomások, megállkó, 

szerelvények, vagonok fertőtlenítésére, elfoglaltságára vonatkozó, a vasúti 

személyzet, az utasok viselkedésére vonatkozó előírások, az utasok és személyzet 

járványügyi tájékoztatására vonatkozó eljárások és előírások szerint történik, annak 

érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a megfertőződések, a közlekedési és 

infrastrukturális-, az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint.  

3. A közúti szállítás a személyi szállítóeszközök fertőtlenítése, a szállítóeszközökön 

belüli eljárások és protokollok, a szállítóeszközök telítettségi mértéke és módja, a 

szállítóezközöket kezelő és az utasszemélyzet magatartási szabályainak betartása 

szerint történik, a személyzet és az utasok tájékoztatásával, annak érdekében, hogy 

elkerülhetőek legyenek a megfertőződések, a közlekedési és infrastrukturális-, az 

egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint.  

4. A vízi szállítás az utasok és személyzet járványügyi tájékoztatására vonatkozó 

eljárások és előírások szerint, a személyszállító hajók fertőtlenítésére vonatkozó 

higiéniai előírások betartásával történik, a személyszállító hajókon belüli eljárások és 

protokollok értelmében, a személyszállító hajók foglaltságának megfelelően, a 

személyzetre és az utasokra vonatkozó magatartási szabályok tiszteletben tartásával, 

annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a megfertőződések, a közlekedési és 

infrastrukturális-, az egészségügyi- és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint.  



5. A belföldi és nemzetközi áru- és személyszállítás a közlekedési és infrastrukturális-, 

az egészségügyi- és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint történik.  

 

9. cikk 

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

következő intézkedéseket hozzák meg: 

1. A beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat működtető kereskedelmi egységek 

tevékenysége a maxiális kapacitásuk 30%-os  kihasználásával engedélyezett, 

személyenként 4 nm-es felület biztosításával, csak azoknak a személyeknek, akik  

legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, valamint 

akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak. 

2. A beltéri medencéket üzemeltető kereskedelmi egységek tevékenysége legtöbb 

30%-os kihasználtsággal engedélyezett, csak azoknak a személyeknek, akik legalább 

tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, valamint akik a 

megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak. 

3. A kültéri strandokat, kültéri uszodákat, sporttermeket és edzőtermeket működtető 

gazdasági egységek számára kötelező a sport- és ifjúsági miniszter és az egészségügyi 

miniszter közös rendeletében megállapított megelőzési szabályainak a betartása. 

4. A játéktermeket működtető kereskedelmi egységek tevékenysége a helyiségek 

maximális kapacitásának 30%-os betöltésével engedélyezett, csak azoknak a 

személyeknek, akik  legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes 

dózisát, valamint akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban 

vannak. 

5. A szerencsejátékokban érdekelt kereskedelmi egységek kötelesek betartani az 

ügyfélszolgálati programot és azokat és korlátozásokat, amelyeket határozat révén a 

Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága állapított meg a Fertőző Betegségek technikai-

tudományos támogató csoportjának vagy a megyei/Bukaresti Sürgősségi Esetek 

Bizottságának javaslatai nyomán. Az intézkedéseket azokon a településeken 

alakalmazzák, ahol vírusfertőzés intenzív közösségi terjedését észlelik vagy növekszik 

a SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személyek száma. 

6. A játéktermeket működtető kereskedelmi egységek tevékenysége 5–21 óra között 

engedélyezett, a helyiségek maximális kapacitásának 30%-os betöltésével, csak 

azoknak a személyeknek, akik  legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni 

védőoltás teljes dózisát, valamint akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 

napos időszakban vannak.  

7. A bel- és kültéri játszóházakat működtető kereskedelmi egységek tevékenysége 5–

21 óra között engedélyezett, a helyiségek maximális kapacitásának 30%-os 

betöltésével: Csak azok a személyek látogathatják, akik legalább tíz napja megkapták 



a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, valamint akik a megerősített 

vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak.  

8. A gyógykezelési tevékenységet folytató gazdasági egységek számára kötelező az 

egészségügyi miniszter rendeletében megállapított megelőzési szabályok  betartása. 

9. Azok a gazdasági egységek, amelyek szerencsejátékokat üzemeltetnek, 

szépségápolással foglalkoznak, szállásszolgáltatást biztosítanak, valamint nyitott, 

közös felületű irodahelyiségekben folytatnak tevékenységet, tartsák be az 

egészségügyi és a gazdasági, vállalkozói és turisztikai miniszter közös rendeletében 

előírt megelőzési normákat. 

10. A közintézményekben és a gazdasági egységekben a székhelyek bejáratainál 

tegyék lehetővé a kötelező járványtani szűrést és a kézfertőtlenítést, mind az 

alkalmazottak, mind a látogatók számára, az egészségügyi miniszter és a 

belügyminiszter közös rendeletében megállapított feltételek mellett. 

11. A fogászati rendelők és a nem-COVID egészségügyi egységek tevékenységét 

kizárólag az egészségügyi miniszter rendelete alapján bonyolítsák le. 

 

10. cikk 

Az 55/2020. számú törvény 5. cikkelye (3) bekezdésének f) betűjének és 38. cikkének 

értelmében a következő intézkedéseket hozzák meg: 

1. A bölcsődék tevékenysége csak az oktatási, a munkaügyi és az egészségügyi 

miniszter közös rendeletében meghatározott feltételek mellett bonyolítható le.  

2. Jelen határozat életbe lépésétől 14 napra felfüggesztik  az iskola utáni 

tevékenységeket – after school.   

3. Engedélyezik az oktatási tevékenységet az oktatási egységekben, valamint az egyéb 

specifikus tevékenységeket, illetve a vizsgák megszervezését a 

tanulók/hallgatók/pedagógusok számára, ha betartják az oktatási és az egészségügyi 

miniszter közös rendeletének előírásait. 

4. Amennyiben hét egymást követő napon 3 Sars-Cov-2 megbetegedés jelenik meg a 

diákok/egyetemisták szálláshelyein, az épületet 14 napra be kell zárni. Azon a 

diákok/egyetemisták számára, akik nem tudnak hazamenni vagy más helyen 

megszállni, az illetékes oktatási egység kell biztosítson karantén jellegű szállást, 

ugyanakkor kell biztosítsa az alapellátást is. 

 

11. cikk 

(1) Az élelmiszerpiacok, mozgópiacok tevékenységét a fejlesztési, közmunkaügyi és 

közigazgatási miniszter, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter, az 

egészségügyi miniszter és a munkaügyi miniszter közös rendeletében előírt feltételek  

alapján bonyolítsák le. 



(2) A vásárok, ócskapiacok tevékenysége engedélyezett a helyiség maximális 

befogadóképességnek 30%-os kihasználásáig, abban az esetben ha betartják a 

fejlesztési, az agrár- és vidkfejlesztési, az egészségügyi és a munkaügyi miniszter 

közös rendeletében előírtakat. Csak azok a személyek látogathatják, akik legalább tíz 

napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, valamint akik a 

megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak.  

 

12. cikk 

(1) Az 55/2020. számú törvény 5. cikkelye (2) bekezdésének d) betűje és (3) 

bekezdésének f) betűje, valamint a 17. cikkelyének értelmében,  vészhelyezet idején a 

munkáltatók elrendelik az otthoni munkavégzés megszervezését  vagy a távmunkát, 

ott, ahol a tevékenységek ezt lehetővé teszik a munkavállallók legalább 50%-a 

számára, az 53/2003. számú, utólag módósított és kiegészített törvény 108–110. 

cikkelyeinek, valamint a 81/2018. számú törvény előírásainak megfelelően.  

(2) Abban az esetben, ha az alklamazott tevékenysége nem oldható meg távmunka 

vagy otthoni munkavégzés formájában, a tömegközlekedési eszközökön való 

zsúfoltság elkerülése érdekében a magán- és közintézmények, függetlenül a 

finanszírozási és alárendeltségi rendszertől, valamint a gazdasági szereplők, ahol több 

mint 50 főt foglalkoztatnak, úgy kell megszervezzék a programjukat, hogy 

alkalmazottaikat legkevesebb két csoportra osszák, és munkakezdésük, illetve a 

munkájuk befejezése között legalább egyórányi eltérés legyen, az egészségvédelmi 

szabályok kötelező betartásával. 

(3) Javasolt a munkahelyi tevékenységeknek az illetékes hatóságok előírásainak 

betartásával történő megszervezése a SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződés 

megelőzése érdekében, mégpedig úgy, 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 SARS-COV- 2 pozitív teszteredménye után a 180 

napos periódusban vannak és bemutatják a munkáltatónak a családorvás által 

kiállított igazolást. 

(4) A helyi és országos közintézmények székhelyeire, a magántulajdonban levő cégek 
irodáiba, az alkalmazottakon kívül, csak azok a személyek léphetnek be, akik legalább 
tíz napja 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 azok a személyek, akik a megerősített 
vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak. 



(5) A (4) bekezdés rendelkezései alól kivételt képeznek  az ügyvédek az 51/1995. 

számú, az ügyvédi szakma megszervezésére és gyakorlására vonatkozó törvény 3. 

cikkelyének értelmében. 

(6) Azoknál a személyeknél, akik olyan országokból érkeznek, ahol nem állítanak ki 

uniós digitális Covid-igazolványt, vagy ehhez hasonló igazolást, a (4) bekezdésben 

előírt helyzet bizonyítása  papír alapú vagy elektronikus dokumentumokkal történik, 

amelyek a beoltottságot, a tesztelést és a koronavírus által okozott fertőzésből való 

felgyógyulást igazolják. 

(7) A (4)  és (6) bekezdés előírásai a magántulajdonban levő cégek irodáira is  

vonatkoznak, amelyek egyidejűleg legalább 50 személyt foglalkoztatnak.   

(8) A (4)  és (7) bekezdés rendelkezéseitől eltérően,  a közintézmények és a gazdasági 

egységek a sürgősségi  ügyintézést (halotti bizonyítvány, születési bizonyítvány és más 

hasonló dokumentumok kiállítása) online vagy szabadtéri ügyfélfogadó irodákon 

keresztül kell biztosítaniuk, hogy ezekhez azok a személyek is  hozzáférhessenek, akik 

nem rendelkeznek az oltást, a tesztelést vagy a betegségből való felgyógyulást igazoló 

dokumentummal.  

 (9) Azoknak a személyeknek, akik nem tudják az oltottságot, a tesztelést vagy a 

betegségből való felgyógyulást igazolni, védőmaszk viselésével és az egészségügyi 

szabályok betartásával engedélyezik a belépést a templomokba, valamint azokba 

kereskedelmi egységekbe, amelyek a bevásárlóközpontokon, vásárokon, 

ócskapiacokon kívül találhatók és élelmiszereket, alkoholos vagy nem alkoholos 

italokat forgalmaznak. 

 

 

13. cikk 

(1) A jelen mellékletben előírt intézkedéseket alkalmazni kell tekintet nélkül a 14 

napos kumulatív előfordulási arányra.  

(2) A 14 napra számolt és összesített esetszám alatt az esetszámok 14 napos 

intervallumra vonatkozó összesítését értik, az összesítést megelőző 17. és a 3. nap 

közöttre vonatkozóan, a viszonyítási alapul szolgáló településen lakók számára 

vonatkoztatva, a Belügyminisztérium keretében működő Lakosságnyilvántartó és 

Adatbáziskezelő Igazgatóság által a megyei/Bukarest Municípium Sürgősségi Esetek 

Bizottsága tudomására hozva, a megyei egységek révén a hét első munkanapján 16 

órakor. A Lakosságnyilvántartó és Adatbáziskezelő Igazgatóság által a megyei területi 

egységeken keresztül közölt érték viszonyítási alapul szolgál a teljes időszakra, amíg új 

frissített adatokat küldenek, és ezt a Különleges Távközlési Szolgálat tudomására 

hozzák. 



(3) Az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám határértékekbe való 

besorolását, a határérték elérésétől számított maximum 48 órán belül a sürgősségi 

esetek megyei bizottságainak/Sürgősségi Esetek Bukarest Municípiumi Bizottsága 

határozatával valósítsák meg, a megyei közegészségügyi igazgatóságok /Bukarest 

Municípium Közegészségügyi Igazgatósága által benyújtott elemzései alapján, és hogy 

az intézkedéseket 14 napos időtartamra alkalmazzák, melynek eltelteltével ezeket 

újraértékelik.  

(4) A megyei közegészségügyi igazgatóságok, illetve Bukarest Municípium 

Közegészségügyi Igazgatósága naponta kiszámítja minden település esetében az 

elmúlt 14 napra számított összesített esetszámot, és az ebből származó analízist, a 

határértékek elérésétől számított 24 órán belül, mutassák be a sürgősségi esetek 

megyei bizottságainak, illetve Bukarest municípium sürgősségi eseteinek 

Bizottságának.  

(5) Naponta, az újonnan megerősített tesztelési eredmények alapján, amelyeket a 

„corona-forms” alkalmazásban tartanak nyilván, a Különleges Távközlési Szolgálat 

automatikusan 10 órakor közzéteszi az "alerte.ms.ro" platformon a esetszámra 

vonatkozó előfordulási számítás eredményét a (2)  bekezdésben szereplő képlet 

szerint. 

 

14. cikk 

(1) A SARS-CoV-2 vírusfertőzés oltásának, tesztelésének vagy a vírusból történő 

felgyógyulásának igazolását az Európai Unió digitális COVID igazolással kell 

bizonyítani. 

(2) A jelen melléklet értelmében tevékenykedő szervezők / gazdasági szereplők 

kötelesek beszkennelni az uniós digitális COVID igazzolvány QR –kódját a „Check DCC” 

mobilalkalmazáson keresztül, a „Verificare reguli interne” szakasz segítségével, a az 

igazolás hitelességének, érvényességének és épségének ellenőrzése céljából, anélkül, 

hogy megőriznék az ellenőrzött tanúsítványról származó adatokat vagy információkat. 

(3) Azok a személyek, akik olyan országokból érkeznek, ahol nem állítanak ki uniós 

digitális Covid-igazolványt, vagy ehhez hasonló igazolást, a beoltottságot, a tesztelést 

vagy  a koronavírus által okozott fertőzésből való felgyógyulást papír formájú vagy 

elektronikus dokumentum révén igazolják. 

(4) A jelen mellékletben előírt intézkedéseket nem alkalmazzák a 12 éves vagy 12 

évesnél kisebb gyerekek esetében és akiket egy 18 évesnél idősebb személy kísér és 

ez utóbbi bizonyítani tudja, hogy 10 napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás 

teljes dózisát, illetve a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban 

van.  


