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3/2022.01.13. számú határozat 

a COVID-19 világjárvánnyal összefüggésben az oktatási intézmények szintjén 

alkalmazandó intézkedések meghatározására, valamint az állami tartalékokból 

bizonyos könnyűszerkezetes épületek kiutalására  vonatkozóan 

 

 

 

 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Felhatalmazza a tanügyi és  az egészségügyi minisztériumot az 5338/2.015/01.10.2021. 

számú közös rendelet módosítására, a következő forgatókönyvek szerint: 

a) jelenléti oktatás zajlik azokban a megyékben, amelyekben a koronavírusos betegek 

kezelésére szánt kórházi ágyak kihasználtsága legfeljebb 75%-os;  

b) online rendszerben zajlik az oktatás azokban a megyékben, amelyekben a 

koronavírusos betegek kezelésére szánt kórházi ágyak több mint 75%-a foglalt; 

c) az iskolákban, óvodákban akkor térhetnek vissza a jelenléti oktatáshoz, ha  a megyében 

a koronavírusos betegek kezelésére szánt kórházi ágyak kihasználtsága 70% alá csökken; 

d) kötelezi a megyei közegészségügyi igazgatóságokat és Bukarest Municípium 
Közegészségügyi Igazgatóságát, hogy az „Alerte MS” platformon található adatok alapján 
hetente  – minden csütörtökön – tegyék  közzé a honlapjukon  az ágykihasználtságot.  
e) tíz napig online oktatásra térnek át azok az iskolai osztályok vagy óvodai csoportok, 
amelyekben legkevesebb három gyermek igazoltan megfertőződött koronavírussal. 
 

2. cikk 

Javasolja a Kormánynak, hogy hagyja jóvá négy könnyűszerkezetű, fűtési rendszerrel 

ellátott moduláris épület kiutalását az állami tartalékokból, a deznai (Arad megye) „Dr. 

Corneliu Bârsan” Kórházban  megfigyelési/járványügyi osztályozási pontok kialakítására.  



3.cikk 

Javasolja a Kormánynak, hogy hagyja jóvá két könnyűszerkezetű, fűtési rendszerrel 

ellátott moduláris épület kiutalását az állami tartalékokból, a piski (Simeria, Hunyad 

megye) kórházban  megfigyelési/járványügyi osztályozási pontok kialakítására.  

4. cikk 

Javasolja a Kormánynak, hogy hagyja jóvá két könnyűszerkezetű, fűtési rendszerrel 

ellátott és ágyakkal felszerelt moduláris épület kiutalását az állami tartalékokból, a 

roșiorii de vede-i és az alexandria-i (Teleorman megye) kórházakban  

megfigyelési/járványügyi osztályozási pontok kialakítására.  

 

5. cikk 
Javasolja a Kormánynak, hogy hagyja jóvá három könnyűszerkezetű, fűtési rendszerrel 

ellátott moduláris épület kiutalását az állami tartalékokból, a lugoj-i (Temes megye) „Dr. 

Teodor Andrei” kórházban  megfigyelési/járványügyi osztályozási pontok kialakítására.  

 

6. cikk 

Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsmentrendszeréhez tartozó 
struktúrák számára végrehajtás céljából. 

 

 

 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

miniszterelnök, 

a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 

 


