
 

34/2022. 01. 6. számú HATÁROZAT 
2022. január 8-tól kezdődően Románia területén a vészhelyzet meghosszabbítására 

és az ebben a periódusban végrehajtandó intézkedésekre vonatkozóan a COVID-
19   járvány következményeinek megelőzése és leküzdése érdekében  

 

 

Románia Kormánya elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

1. cikk  

2022. január 8-tól kezdődően Románia területén 30 nappal meghosszabbítják a 
vészhelyzetet.  
 

2. cikk  

Az 1. cikkben meghatározott periódusban a SARS-CoV-2 koronavírus-fertőzések 

megelőzésére és ellenőrzésére szolgáló intézkedéseket, azok alkalmazásának konkrét 

feltételeit és az intézkedések címzettjeit, valamint a vészhelyzet alatt az intézkedések 

betartásáért felelős intézményeket és hatóságokat jegyzéke megtalálható:    

a) az 1. számú mellékletben –  Intézkedések a reagálási képesség növelésére; 

b) a 2. számú mellékletben  – Intézkedések a közösségek ellenálló képességének 

biztosítására; 

c)  a 3. számú mellékletben  – A kockázati tényező hatását csökkentő intézkedések. 
 

3. cikk 

A 20/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvénnyel jóváhagyott, a 

sürgősségi orvosi készletekről, valamint a karantén létesítésével kapcsolatos egyes 

intézkedésekről szóló 11/2020. számú sürgősségi kormányrendelet 7^1. cikke és a 

kockázattípusok kezelését szabályozó a 557/2016. számú kormányhatározat 

rendelkezéseinek alkalmazásakor, a belügyminisztérium vészhelyzetekkel foglalkozó 

osztályának államtitkára, az egészségügyi minisztériummal együttműködve az országos 

szintű szintű válaszintézkedések során elrendeli a SARS-CoV-2 koronavírusfertőzések 

megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges intézkedéseket az akcióparancsnok 

utasítására.  

 

4. cikk 

Az 1–3. számú mellékletekben szereplő intézkedések be nem tartása esetén 

alkalmazandó szabálysértési bírságot a COVID-19 járvány következményeinek 

megelőzését és leküzdését célzó egyes intézkedésekről szóló 55/2020. számú, utólag 

módosított és kiegészített törvény 64–70 cikke szögezi le.  

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240863
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240864
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240865


5. cikk 

A Románia Parlamentje határozatával jóváhagyott, utólag módosított és kiegészített 

394/2020., 476/2020., 553/2020., 668/2020., 782/2020., 856/2020., 967/2020., 

1065/2020., 3/2021., 35/2021., 293/2021., 432/2021., 531/2021.,  636/2021., 

730/2021., 826/2021., 932/2021., 1090/2021. 1183/2021. és az 1242/2021. számú 

határozatok végrehajtására kiállított dokumentumok, abban az esetben 

alkalmazhatók, ha nem ütköznek a jelen határozat  1–3. mellékleteiben leszögezett 

előírásokba. 

 

6. cikk 

Az 1–3. számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.  
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              1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
INTÉZKEDÉSEK A REAGÁLÁSI KÉPESSÉG NÖVELÉSÉRE 
 
 

1. cikk 

Az utólag módosított és kiegészített, a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését 

és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkező 55/2020. számú törvény 5. cikke (1) 

bekezdésének d) pontja értelmében a következő intézkedéseket határozzák meg:   

1. a mentőszolgálatok és az önkéntes sürgősségi esetek szolgálatainak  operatív 

koordinálása;  

2. a helyi rendőrség operatív koordinálása, a 70/2020. számú sürgősségi 

kormányrendelet 50-521. cikkének értelmében.  

 

2. cikk 

Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (1) 

bekezdésének e) pontja értelmében, a következő intézkedéseket határozzák meg:   

1. kötelező az idősgondozó otthonok, a fogyatékkal élők gondozóotthonainak, a 

gyermekelhelyező központok, más bentlakóotthonok működésének folytonosságnak a 

biztosítása és az alkalmazottak munkaprogramjának meghatározása, a megyei, 

valamint Bukarest Municípium Közegészségügyi Igazgatóságának az engedélyével; 

2. a bentlakó otthonokat működtető szolgáltatók a programjukat úgy kell  

megszervezzék, hogy a helyi járványtani helyzetre érvényes előírásoknak megfeleljen, 

betartva a munkajogi szabályokat is. Ezen szolgálatatások esetében a tevékenységet az 

illetékes hatóságok által elrendelt, a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megelőzését 

segítő előírások betartásával kell megszervezni. 

 

3. cikk 

Az utólag módosított és kiegészített 55/2020. számú törvény 5. cikke (1) bekezdésének 

f) pontja értelmében, meghatározzák minden sürgősségi esetet menedzselő központ 

állandó működését, valamint a Beavatkozásokat Összehangoló és Irányító Országos 

Központ, a megyei és a bukaresti beavatkozási központok működését. 

 

4. cikk 

(1) Az 1. cikk (1) pontjánál meghatározott intézkedést a sürgősségi esetek térségi, 

illetve a helyi sürgősségi felügyelőségek hajtják végre. 



(2) Az 1. cikk (2) pontjánál meghatározott intézkedést a Román Rendőrfelügyelőség 

hajtja végre, a megyei rendőrfelügyelőségek/a Bukarest Municípium 

Rendőrfelügyelősége által. 

(3) A 2. cikkben előírt intézkedések alkalmazásának betartását a munkaügyi 

minisztérium követi. 

(4) A 3. cikkben előírt intézkedést azon intézmények hajtják végre, amelyek szintjén a 

sürgősségi operatív központokat, illetve a beavatkozásokat összehangoló és irányító 

központokat megszervezték. Az intézkedés alkalmazásának betartását a 

belügyminisztérium követi. 

 

 

               2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

INTÉZKEDÉSEK A KÖZÖSSÉGEK ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA 

 

1. cikk 
A COVID-19 világjárvány következményeinek megelőzését és leküzdését célzó egyes 

intézkedésekről szóló 55/2020. számú törvény 5. cikke (2) bekezdésének d) pontja és 

13. cikkének a) pontja  értelmében a zárt és a nyílt köztereken bevezethetik az orvosi 

védőmaszk vagy a magasabb védettséget biztosító maszkok – az  FFP2 típusú maszk –  

viselésének kötelezőségét, úgy hogy az a szájat és az orrot is takarja, az egészségügyi 

és a belügyminiszter közös rendelete értelmében.  

2. cikk 

Bevezethetik az elkülönítés és karantén lehetőségét a 136/2020. számú törvény 7., 8., 

11. és 12. cikke előírásainak megfelelően. 

 

3. cikk 
Az 55/2020. számú törvény 5. cikke (2) bekezdésének d) pontja rendelkezései alapján, 

a megyei közegészségügyi igazgatóságok/Bukarest Municípium Közegészségügyi 

Igazgatósága biztosítja a  heti rendszerességgel végzett tesztelést a gondozó- és 

ápolószemélyzet, a idősgondozó otthonok, a fogyatékkal élők gondozó otthonainak 

személyzete, kisegítő személyzet, valamint más veszélyeztetett csoportok esetében.  

4. cikk 

(1) Az 55/2020. számú törvény 5. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a 3. 

számú melléklet 1. cikkének 4., 5., 7-12., 15.  és 18. pontjában, a 6. cikkének 1-5.,  8-

10. pontjában, a 9. cikkének 1-4., 2., 6-10. pontjában, a 11. cikkének (2) és (3) 



bekezdésében, valamint a 12. cikkének (4) bekezdésében meghatározott 

tevékenységeken való részvételt csak a következő helyzetek egyikében lévő 

személyeknek engedélyezik: 

a) akik a rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a koronavírus elleni védőoltás 

teljes dózisát; 

b) akik 72 órásnál nem régebbi negatív PCR teszttel vagy 48 órásnál nem régebbi 

negatív antigén gyorsteszttel rendelkeznek; 
c) akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak.   

 (2) A magánszemélyek az (1) bekezdésben meghatározott helyzetüket kötelesek az 

uniós digitális Covid igazolvánnyal bizonyítani.  

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

ki uniós digitális Covid igazolványt vagy ehhez hasonló dokumentumot, az (1) 

bekezdésben meghatározott helyzetüket papír alapú vagy elektronikus 

dokumentummal igazolják, amely az átoltottságot, a tesztelést vagy a betegségből való 

felgyógyulást bizonyítja.  

 

5. cikk 

(1) Az 1. cikkben előírt intézkedések alkalmazásának betartását az egészségügyi és a 

belügyminisztérium követi. 

(2) A 3. cikkben előírt intézkedést az egészségügyi minisztérium hajtja végre. A 3. 

cikkben előírt intézkedés alkalmazásának betartását az egészségügyi minisztérium és a 

belügyminisztérium követi.  

(3) A 4. cikkben előírt intézkedés alkalmazásának betartását az egészségügyi 

minisztérium és a belügyminisztérium követi.  

 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A KOCKÁZATI TÉNYEZŐ HATÁSÁT CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK 

1. cikk 
Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) bekezdésének 

a) pontja értelmében, a következő intézkedéseket határozzák meg: 

1. A SARS-CoV-2 vírus terjedésének a megfékezése érdekében megtiltják az 

összejövetelek, tüntetések, zarándoklatok, koncertek előadások, képzések, 

műhelymunkák, konferenciák vagy más típusú összejövetelek, magán jellegű 

események (esküvők, keresztelők, ünnepi ebédek és más hasonló események), 

valamint más kulturális, tudományos, művészeti, sport és szabadidős tevékenységek 



szabadtéren vagy zárt térben való szervezését és lebonyolítását, kivéve a 2–19. 

pontokban meghatározottakét;  

2. A sportlétesítményekben zajló erőnléti felkészülési tevékenységek, amelyek 

edzőtáborokból, edzésekből, Románia területén megszervezett sportrendezvényekből 

állnak, csak a 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 a sportminiszter és az egészségügyi miniszter 

közös rendeletében leírtakat; 

4. Romániában a kültérben és a beltérben szervezett sportrendezvények a közönség 

részvételével 5–22 óra között a maximális befogadóképesség ötven százalékos 

kihasználtáságával, a személyek közötti min. 2 méteres távolság biztosításával és a 

védőmaszk viselésével bonyolíthatók le azokon a településeken ahol az utóbbi 14 

napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A nézők 

elosztása a helyiség teljes felületén történik. Csak azok a személyek vehetnek részt a 

sportrendezvényeken akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás 

teljes dózisát, akik 72 órásnál nem régebbi negatív PCR teszttel vagy 48 órásnál nem 

régebbi negatív antigén gyorsteszttel rendelkeznek, illetve akik a megerősített 

vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, a sportminiszter  és az 

egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott feltételek értelmében; 

5. Romániában a kültérben és a beltérben szervezett sportrendezvények a közönség 

részvételével 5–22 óra között a maximális befogadóképesség 30%-os százalékos 

kihasználtáságával, a személyek közötti min. 2 méteres távolság biztosításával és a 

védőmaszk viselésével bonyolíthatók le azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 

napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A nézők 

elosztása a helyiség teljes felületén történik. Csak azok a személyek vehetnek részt a 

sportrendezvényeken akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás 

teljes dózisát, akik 72 órásnál nem régebbi negatív PCR teszttel vagy 48 órásnál nem 

régebbi negatív antigén gyorsteszttel rendelkeznek, illetve akik a megerősített 

vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, a sportminiszter  és az 

egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott feltételek értelmében; 

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

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

népiskolák tevékenységét, valamint a szabadtéri és beltéri kulturális eseményeket csak 

a művelődési és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott 

feltételek értelmében bonyolíthatják le;  



7. Engedélyezik a filmszínházak, előadásokat és/vagy koncerteket szervező 

intézmények zárt és szabadtéri  tevékenységeinek szervezését és lebonyolítását 5–22 

óra között, ha a nézők a helyiség maximális kapacitásának legtöbb 50%-át foglalják el 

és  védőmaszkot viselnek azokon a településeken, ahol  az utóbbi 14 napban jegyzett 

összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A  rendezvényeken csak azok 

a személyek vehetnek részt, akik a rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a 

koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akik 72 órásnál nem régebbi negatív PCR 

teszttel vagy 48 órásnál nem régebbi negatív antigén gyorsteszttel rendelkeznek, 

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

művelődési és az egészségügyi miniszter közös rendeletének értelmében; 

8. Engedélyezik a filmszínházak, előadásokat és/vagy koncerteket szervező 

intézmények zárt és szabadtéri  tevékenységeinek szervezését és lebonyolítását 5–22 

óra között, ha a nézők a helyiség maximális kapacitásának legtöbb 30%-át foglalják el 

és  védőmaszkot viselnek azokon a településeken, ahol  az utóbbi 14 napban jegyzett 

összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A  rendezvényeken csak azok 

a személyek vehetnek részt, akik a rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a 

koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akik 72 órásnál nem régebbi negatív PCR 

teszttel vagy 48 órásnál nem régebbi negatív antigén gyorsteszttel rendelkeznek, 

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

művelődési és az egészségügyi miniszter közös rendeletének értelmében; 

9. Engedélyezik a szabadtéri előadások, koncertek, fesztiválok vagy más kulturális 

események szervezését és lebonyolítását a helyiségek maximális  

befogadóképességének 50%-os kihasználásával 5–22 óra között, legtöbb 1000 néző 

részvételével, a személyek közötti min. 2 méteres távolság és a személyenkénti a 4nm-

es felület biztosításával, valamint a védőmaszk viselésével azokon a településeken, 

ahol  az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 

lakos. Csak azok a személyek vehetnek részt az eseményeken, akik legalább tíz napja 

megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál 

nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  

illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, a 

művelődési és az egészségügyi miniszter közös rendelete alapján;  

10. Engedélyezik a szabadtéri előadások, koncertek, fesztiválok vagy más kulturális 

események szervezését és lebonyolítását a helyiségek maximális  

befogadóképességének 30%-os kihasználásával 5–22 óra között, legtöbb 500 néző 

részvételével, a személyek közötti min. 2 méteres távolság és a személyenkénti a 4nm-

es felület biztosításával, valamint a védőmaszk viselésével azokon a településeken, 

ahol  az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 

lakos. Csak azok a személyek vehetnek részt az eseményeken, akik legalább tíz napja 



megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál 

nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  

illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, a 

művelődési és az egészségügyi miniszter közös rendelete alapján; 

11. 5–22 óra között engedélyezik a képzések, beleértve a gyakorlati tevékenységet 

igénylő képzéseket is, a műhelymunkák, konferenciák szervezését, beleértve azokat is, 

amelyek európai uniós finanszírozású projektek kivitelezésére irányulnak, a helyiségek 

maximális befogadóképességének 50%-os kihasználásával, legtöbb 150 személy 

részvételével, a személyek közötti min. 2 méteres távolság és a személyenkénti 

legalább két négyzetméteres felület biztosításával, a védőmaszk viselésével és a 

közegészségügyi szabályok betartásával azokon a településeken, ahol  az utóbbi 14 

napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A részvétel 

csak azoknak a személyeknek engedélyezett, akik legalább tíz napja megkapták a 

koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi 

RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  illteve akik 

a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 

12. 5–22 óra között engedélyezik a képzések, beleértve a gyakorlati tevékenységet 

igénylő képzéseket is, a műhelymunkák, konferenciák szervezését, beleértve azokat is, 

amelyek európai uniós finanszírozású projektek kivitelezésére irányulnak, a helyiségek 

maximális befogadóképességének 30%-os kihasználásával, legtöbb 100 személy 

részvételével, a személyek közötti min. 2 méteres távolság és a személyenkénti 

legalább két négyzetméteres felület biztosításával, a védőmaszk viselésével és a 

közegészségügyi szabályok betartásával azokon a településeken, ahol  az utóbbi 14 

napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A részvétel 

csak azoknak a személyeknek engedélyezett, akik legalább tíz napja megkapták a 

koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi 

RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  illteve akik 

a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 

13.   Az egyházak tevékenységét, ideértve a kollektív istentiszteteket, miséket és az 

imákat is, az istentiszteleti helyeken (templomokon) belül és/vagy kívül végzik az 

egészségügyi és a belügyminiszter közös rendeletében megállapított egészségvédelmi 

szabályok tiszteletben tartásával; 

14. A 13. pont előírásainak megfeleően, a SARS-CoV-2 vírusfertőzés terjedésének 

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

egészségügyi miniszter és a vallásügyi államtitkárság közös rendeletében foglaltak 

betartásával engedélyezik; 

15. Engedélyezik a szabadtéri szabadidős és sporttevékenységeket, de csak azokat 

amelyeken legtöbb 10 olyan személy vesz részt, aki nem ugyanabban a háztartásban 



él. A részvétel csak azoknak a személyeknek engedélyezett, akik legalább tíz napja 

megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál 

nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  

illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, az 

egészségügyi, a sportminiszter, a környezetvédelmi miniszter vagy a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési miniszter közös rendelete alapján; 

16. Engedélyezik a védelmi és a közrend fenntartásában tevékenykedő intézmények 

szabadtéri rendezvényeinek megszervezését, egy járványtani orvos felügyelete 

mellett; 

17. Engedélyezik a diplomáciai tevékenységek – beleértve a külképviseletek és a 

Romániában akkreditált konzulátusok székhelyén végzetteket is – szervezését és 

lebonyolítását személyenként legkevesebb 4 nm-es felület biztosításával és az 

egészségvédelmi szabályok betartásával; 

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

szervezését legtöbb 100 személy részvételével és a védőmaszk viselésével. A részvétel 

csak azoknak a személyeknek engedélyezett, akik legalább tíz napja megkapták a 

koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi 

RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  illteve akik 

a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 

19. Az afrikai sertéspestis megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységek 

csoportos vadászatokon legfeljebb 20 személy részvételével bonyolíthatók le. 

 

2. cikk 

Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) bekezdésének 

b) pontja értelmében nem engedélyezik a Dél-Afrikából, Angolából, Botswanából, 

Eswatiniből, Lesothoból, Malawiból, Mozambikból, Namíbiából, Zambiából és 

Zimbabwéből érkező külföldi állampolgárok és hontalanok beutazását Románia 

területére a határátkelőhelyeken.  

3. cikk 

Elrendelhetik a zonális karantént a 136/2020. számú törvény 7. és 12. cikkeinek 

értelmében.  

 

4. cikk 

Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) bekezdésének 

d) pontja értelmében a következő intézkedéseket határozzák meg:   

1. Felfüggesztik a kereskedelmi repülőjáratokat azokba és azokból az országokból, 

amelyek nem tartoznak az Országos Közegészségügyi Intézet által megállapított és a 



Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága által jóváhagyott karanténkivételek hatálya alá, 

valamint ezekből az országokból Romániába minden romániai repülőtérre; 

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

a) az állami felségjelű gépek járatai;  

b)  az áru- és postai szállítmányokat szállító repülőjáratok;  

c)  a humanitárius és sürgősségi orvosi szolgáltatásokat biztosító járatok;  

d) a kereső és mentőrepülő vagy sürgősségi helyzetben beavatkozó repülőutak, 

amelyeket valamelyik romániai közhatóság igényelt;  

e) a technikai beavatkozást végrehajtó csapatokat szállító járatok, a Romániában 

megtelepedett gazdasági szereplők  igénylésére;  

f) a nem kereskedelmi jellegű, technikai okokból történő landolások;  

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

h) a technikai jellegű, repülőgépek javítását célzó repülő járatok;  

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

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

hazatoloncolt, idegen állampolgárok szállítására Romániából más államok irányába, a 

Romániai Polgári Repülési Hatóság, illetve a célországi kompetens hatóság 

engedélyével;  

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

szállító cégek járatai, az időszakos (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. A SARS-CoV-2 vírusfertőzés terjedésének megelőzése érdekében, a vészhelyzet 

idején betiltják az alkalmi közúti személyszállítást (stoppolás), valamint a menetrend 

szerinti járatok kiegészítését, az érvényben lévő jogszabályok szerint, az egyházi 

eseményeken, búcsúkon való részvétel megkönnyítése céljából.  

 

 

 



5. cikk 

Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) bekezdésének 

e) pontja 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, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) bekezdésének 

b) pontja értelmében, a következő intézkedéseket határozzák meg: 

1. 5–22 óra között engedélyezik a kereskedelmi egységek belterében és a teraszokon 

zajló tevékenységét, amelyek élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú 

italok előállításával, értékesítésével és felszolgálásával jár (vendéglők, kávézók), a 

helyiség maximális befogadóképességének 50%-os kihasználásáig azokon a 

településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy 

egyenlő 3/1000 lakos.   Ezeket a helyiségeket csak azok a személyek látogathatják, akik 

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

2. 5–22 óra között engedélyezik a kereskedelmi egységek belterében és a teraszokon 

zajló tevékenységét, amelyek élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú 

italok előállításával, értékesítésével és felszolgálásával jár (vendéglők, kávézók), a 

helyiség maximális befogadóképességének 30%-os kihasználásáig azokon a 

településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy 

egyenlő 3/1000 lakos.   Ezeket a helyiségeket csak azok a személyek látogathatják, akik 

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

3. A szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken és ezek teraszain 

kialakított vendéglők és kávézók tevékenységét 5–22 óra között engedélyezik, a 

helyiség maximális befogadóképességének 50%-os kihasználásáig azokon a 

településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy 

egyenlő 3/1000 lakos.  Ezeket a helyiségeket csak azok a személyek látogathatják, akik 

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



negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

4. A szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken és ezek teraszain 

kialakított vendéglők és kávézók tevékenységét 5–22 óra között engedélyezik, a 

helyiség maximális befogadóképességének 30%-os kihasználásáig azokon a 

településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy 

egyenlő 3/1000 lakos.  Ezeket a helyiségeket csak azok a személyek látogathatják, akik 

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

5. Az 1–4. pontban meghatározott intézkedések azokra a gazdasági szereplőkre is 

vonatkoznak, akik zárt közterületen folytatnak tevékenységet, amelynek tetőzete, 

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

természetétől vagy időszakos, illetve állandó jellegétől; 

6. Abban az esetben, amikor az 1–4.  pontban meghatározott  gazdasági egységek 

tevékenysége korlátozott vagy nem folytatható, engedélyezett az élelmiszer és 

élelmiszertermékek, valamint alkoholos és alkoholmentes termékek elkészítése és 

forgalmazása, ha nem az adott helyiségben fogyasztják ezeket; 

7. Az 1–4.  pontban meghatározott  gazdasági egységek be kell tartsák az egészségügyi, 

a gazdasági és a turisztikai miniszter közös rendeletében előírtakat; 

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

értékesítése, fogyasztása megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek 

felszolgálása és elfogyasztása az erre megfelelő, szabadtérben kialakított helyeken 

történik, kivételt képeznek az 5. pontban előírtak, és betartják az egészségügyi és a 

gazdasági miniszter, illetve az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

elnökének közös rendeletébe foglalt egészségvédelmi előírásokat. Az élelmiszerek, az 

alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok fogyasztását az erre megfelelő, 

szabadtérben kialakított helyeken engedélyezik csak azoknak a személyeknek, akik 

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

9. A bevásárlóközpontokban és bevásárlóparkokban csak azokat a személyeket 

szolgálják ki, akik  legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes 

dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál 

nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  illteve 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 a 

bevásárlóparkokban erre a célra kijelölt és ellenőrzött belépési és kijárati sávot 

alakítottak ki; 

10. 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, akiknek negatív lett a 72 

óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük 

eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban 

vannak. Az intézkedés nem vonatkozik a bevásárlóközpontokon kívűl eső 

gyógyszertárakra, valamint a töltőállomásokra; 

11. A 10. pontban meghatározottaktól eltérően engedélyezik a 200 nm-nél kisebb vagy 

egyenlő alapterületű, nem élelmiszeripari termékeket forgalmazó kereskedelmi 

egységekbe való belépést mindenki számára, az átoltottság, a tesztelés vagy a 

betegségből való felgyógyulás igazolása nélkül, de a személyek között biztosítani kell a 

min. 2 méteres távolságot és személyenkénti  4 nm-es felületet, valamint a 

kereskedelmi egységek bejáratánál ki kell legyen függesztve, hogy a helyiségben 

egyszerre hány személy tartózkodhat;  

12. A turistafogadási létesítmények csak azokat a vendégeket szállásolhatják el, akik 

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

13.  Nem engedélyezik a bárokban, klubbokban, diszkókban tevékenységet folytató 

gazdasági szereplők tevékenységét. 

 

 

 

7. cikk 

Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) bekezdésének 

f) pontja értelmében, a következő intézkedéseket határozzák meg: 

(1) A kül- és beltérben kereskedelemmel, szolgáltatásokkal foglalkozó állami vagy 

magán gazdasági egységek – beleértve a bevásárlóközpontokban és 

bevásárlóparkokban tevékenykedőket is – a tevékenységüket 5–22 óra között kell 

lebonyolítsák. 

 (2) Az (1) bekezdés előírásaitól  eltérően, a házhoz szállítási szolgáltatások 22–5 óra 

között is működhetnek. 



(3) Az (1) bekezdés előírásaitól  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, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) bekezdésének 

f) pontja és 33–36. cikke értelmében, a következő intézkedéseket határozzák meg: 

1. A légi szállítást 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 bonyolítják le, annak 

érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a megfertőződésük, a közlekedési és 

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

2. A vasúti szállítást 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 bonyolítják le, annak 

érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a megfertőződések, a közlekedési és 

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

3. A közúti szállítást 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 bonyolítják le, 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 szállítást az utasok és személyzet járványügyi tájékoztatására vonatkozó 

eljárások és előírások szerint, a személyszállító hajók fertőtlenítésére vonatkozó 

higiéniai előírások betartásával bonyolítják le, 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 személyszállítást a közlekedési és infrastrukturális-, 

az egészségügyi- és a belügyminiszter közös rendelkezése szerint bonyolítják le. 

 

9. cikk 



Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) bekezdésének 

f) pontja értelmében, a következő intézkedéseket határozzák meg:  

1. A beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat működtető kereskedelmi egységek 

tevékenységét a maximális befogadóképességük 50%-os  kihasználásával 

engedélyezik, a személyek közötti min. 2 méter távolság és a személyenként 4 nm-es 

felület biztosításával azokon a  településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett 

összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A részvétel csak azoknak a 

személyeknek engedélyezett, akik  legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni 

védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, 

vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített 

vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 

2. A beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat működtető kereskedelmi egységek 

tevékenységét a maximális befogadóképességük 30%-os  kihasználásával 

engedélyezik, a személyek közötti min. 2 méter távolság és a személyenként 4 nm-es 

felület biztosításával azokon a  településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett 

összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A részvétel csak azoknak a 

személyeknek engedélyezett, akik  legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni 

védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, 

vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített 

vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 

3. A beltéri medencéket üzemeltető kereskedelmi egységek tevékenységét legtöbb 

50%-os kihasználtsággal engedélyezik azokon a  településeken, ahol az utóbbi 14 

napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A részvétel 

csak azoknak a személyeknek engedélyezett, akik  legalább tíz napja megkapták a 

koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi 

RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  illteve akik 

a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 

4. A beltéri medencéket üzemeltető kereskedelmi egységek tevékenységét legtöbb 

30%-os kihasználtsággal engedélyezik azokon a  településeken, ahol az utóbbi 14 

napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A részvétel 

csak azoknak a személyeknek engedélyezett, akik  legalább tíz napja megkapták a 

koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi 

RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  illteve akik 

a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 

5. A kültéri medencéket, strandokat, sporttermeket/fittneszközpontokat működtető 

kereskedelmi egységek be kell tartsák  a sportminiszter és az egészségügyi miniszter 

közös rendeletében szereplő megelőzési szabályokat;  



6. A szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi szereplők 

tevékenységét kapacitásuk 50%-os kihasználtságával engedélyezik 5–22 óra között 

azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb 

vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A részvétel csak azoknak a személyek engedélyezett, akik  

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

7. A szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi szereplők 

tevékenységét kapacitásuk 30%-os kihasználtságával engedélyezik 5–22 óra között 

azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb 

vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A részvétel csak azoknak a személyek engedélyezett, akik  

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

8. A játéktermeket működtető kereskedelmi egységek a tevékenységüket  5–22 óra 

között bonyolíthatják le,  a helyiségek maximális kapacitásának 50%-os kihasználásával 

azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb 

vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A játéktermeket csak azok a személyek látogathatják, akik  

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

9. A játéktermeket működtető kereskedelmi egységek a tevékenységüket  5–22 óra 

között bonyolíthatják le,  a helyiségek maximális kapacitásának 30%-os kihasználásával 

azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb 

vagy egyenlő 1/1000 lakos.  A játéktermeket csak azok a személyek látogathatják, akik  

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 

gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

10. A belétéri és kültéri játszóházakat működtető kereskedelmi egységek a 

tevékenységüket 5–22 óra között bonyolíthatják le, a helyiségek maximális 

kapacitásának 50%-os kihasználásával. Csak azok a személyek látogathatják, akik  

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

negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi 



gyorstesztjük eredménye,  illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak; 

 11. A gyógykezelési tevékenységet folytató gazdasági egységek be kell tartsák az 

egészségügyi miniszter rendeletében megállapított megelőzési szabályokat; 

12. Elrendelik, hogy 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; 

13. Elrendelik, hogy 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; 

14. Elrendelik, hogy a fogászati rendelők és a nem-COVID egészségügyi egységek 

tevékenységét az egészségügyi miniszter rendelete alapján bonyolítsák le. 

 

10. cikk 

Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) bekezdésének 

f) pontja, valamint a 38. cikke  értelmében, a következő intézkedéseket határozzák 

meg:  

1. A bölcsődékben és az iskolán kívül  zajló tevékenységeket (after-school)  a 

tanügyminiszter, a család-, ifjúsági és esélyegyenlőségi miniszter közös rendeletében 

meghatározott előírások szerint kell lebonyolítani; 

2. Engedélyezik az oktatási tevékenységeket 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. 

 

 

 

 

11.  cikk 

(1) Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) 

bekezdésének f) pontja értelmében az élelmiszerpiacok, beleértve a mozgó piacok 

tevékenységét a fejlesztési, közmunkaügyi és közigazgatási miniszter, a mezőgazdasági 

és vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter és a munkaügyi miniszter közös 

rendeletében előírt feltételek  alapján bonyolíthatják le; 



(2) Az 55/2020. számú, utólag módosított és kiegészített törvény 5. cikke (3) 

bekezdésének f) pontja értelmében a vásárok, ócskapiacok, barompiacok 

tevékenységét a helyiségek maximális befogadóképességének 50%-os kihasználásával 

bonyolíthatják le azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett 

összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 1/1000 lakos,  a fejlesztési, közmunkaügyi és 

közigazgatási miniszter, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi 

miniszter és a munkaügyi miniszter közös rendeletében előírt feltételek  alapján. 

Ezeket a helyeket csak azok a személyek látogathatják, akik legalább tíz napja 

megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál 

nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  

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

 

12. cikk 

(1) A vészhelyzet idején a munkáltatók elrendelik az otthoni munkavégzést vagy a 

távmunkát a munkavállalók 50%-a részére, ott, ahol a tevékenységek ezt lehetővé 

teszik, az 53/2003. számú munkatörvénykönyv 108–110. cikkelyének értelmében, 

ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel, valamint a 81/2018. számú, a 

távmunkára vonatkozó törvény előírásai alapján, ennek utólagos módosításaival; 

(2) Abban az esetben, ha nem megoldható az alkalmazott munkavégzése távmunka 

vagy otthoni munkavégzés formájában, a magán- és közintézmények, valamint a 

gazdasági szereplők, ahol több mint 50 főt foglalkoztatnak, kötelesek a 

munkaprogramot 7.30, illetve 10.00 órai kezdéssel vagy csoportokra/műszakokra 

bontva megszervezni.  

 (3) A munkahelyi tevékenységeknek az illetékes hatóságok előírásainak betartásával 

kell megszervezni 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 tíz napja megkapták a 

SARS-CoV-2 elleni védőoltás teljes adagját, valamint azon alkalmazottak számát is, akik 

a SARS-COV- 2 pozitív teszteredménye után a 15–180 napos periódusban vannak és 

bemutatják a munkáltatónak a családorvás által kiállított igazolást; 

(4) 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, csak akkor engedélyezik, ha igazolják, hogy legalább tíz napja 

megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, akiknek negatív lett a 72 óránál 

nem régebbi RT PCR- tesztjük, vagy a 48 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye,  

illteve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak; 



(5) A (4) bekezdés előírásaitól  eltérően engedélyezik az ügyvédek számára az 51/1995. 

számú törvényben meghatározott tevékenységek gyakorlását; 

(6) Azok a magánszemélyek, akik olyan országokból érkeznek, ahol a hatóságok nem 

állítanak ki uniós digitális Covid igazolványt vagy ehhez hasonló dokumentumokat, a 

(4) bekezdésben meghatározott helyzetüket egy papír alapú vagy elektronikus 

dokumentummal tudják igazolni, amely az átoltottságot, a tesztelést vagy a SARS-Cov-

2 vírusfertőzésből való felgyógyulást bizonyítja; 

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

vonatkoznak, amelyek egyidejűleg legalább 50 személyt foglalkoztatnak; 

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

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

hasonló dokumentumok kiállítása) online vagy szabadtéri ügyfélfogadó irodákon 

keresztül kell biztosítsák, 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 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. 

(2) 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.  

(3) A megyei közegészségügyi igazgatóságok, illetve Bukarest Municípium 

Közegészségügyi Igazgatósága naponta kiszámítják minden település esetében az 

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

határértékek elérésétől számított 24 órán belül bemutatják a sürgősségi esetek megyei 

bizottságainak, illetve Bukarest Municípium Sürgősségi Esetek Bizottságának.  

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

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

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

vonatkozó előfordulási számítás eredményét az  (1) bekezdésben szereplő képlet 

szerint. 

 

 

14. cikk 

(1) Az átoltottságot, tesztelést vagy a SARS-CoV-2 vírusfertőzésból való felgyógyulás  

igazolását az uniós digitális Covid igazolvánnyal  bizonyítják. 

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

kötelesek beszkennelni az uniós digitális Covid igazolvány  QR-kódját a „Check DCC” 

mobilalkalmazáson keresztül, „A belső szabályok ellenőrzése” szakasz segítségével, a 

tanúsítvány hitelességének, érvényességének és épségének ellenőrzése céljából, 

anélkül, hogy megőriznék az ellenőrzött tanúsítványról származó adatokat vagy 

információkat. 

(3) Azoknak a magánszemélyeknek az esetében, akik olyan országokból érkeznek, ahol 

a hatóságok nem állítanak ki uniós digitális Covid igazolványt vagy ehhez hasonló 

dokumentumokat, a jelen melléklet értelmében tevékenykedő szervezők/gazdasági 

szereplők kötelesek ellenőrizni azokat a papír alapú vagy elektronikus 

dokuemntumokat, amelyek az átoltottságot, a tesztelést vagy a SARS-Cov-2 

vírusfertőzésből való felgyógyulást bizonyítják. 

 (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, akinek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR- tesztje, vagy a 48 óránál 

nem régebbi gyorstesztjének eredménye,  illteve aki a megerősített vírusfertőzés  utáni 

15–180 napos időszakban van.  

 

 

 


