ROMÁNIA
ROMÁNIA KORMÁNYA
SÜRGŐSSÉGI ESETEK ORSZÁGOS BIZOTTSÁGA

6/2022.01.31. számú határozat
a személyekre vonatkozó karanténintézkedések alkalmazásának jóváhagyási
eljárásáról

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT:

1. cikk
Öt napra kell karanténba vonulniuk azoknak a Romániába érkező személyeknek, akik
beutazáskor nem tudják felmutatni az uniós digitális Covid-igazolványt vagy azoknak a
személyeknek, akik olyan országokból érkeznek, ahol a hatóságok nem állítanak ki uniós
digitális Covid-igazolványt vagy ehhez hasonló dokumentumokat, papír alapú vagy
elektronikus dokumentummal tudják igazolni az átoltottságot, vagy átestek a betegségen
az elmúlt 180 napban, vagy van egy 72 óránál nem régebbi mintavételezésű negatív PCRteszteredményük, amelyet a beszállás (a tömegközlekedési eszközzel utazók) vagy az
ország területére való belépés előtt (a saját gépjárművel utazók) végeztek el.
2. cikk
Mentesülnek az 1. cikkben maghatározott karanténkötelezettség alól a következő
kategóriákba tartozó személyek:
a)a 12 éves vagy a 12 évnél fiatalabb gyermekek;
b)az átutazók, ha a belépéstől számított 24 órán belül elhagyják Románia területét;
c)a Romániába belépő határmenti munkavállalók, valamint a gazdasági szereplők által
alkalmazott román állampolgárok, akik az országba való belépéskor igazolják a
szerződéses kapcsolatokat a nevezett gazdasági szereplőkkel;
d)a tanulók/az egyetemisták, román vagy külföldön élő állampolgárok, akik
tanulmányaikat az országban vagy külföldön folytatják, naponta ingáznak és igazoló
dokumentumokat mutatnak be ilyen értelemben;

e) a 2,4 tonnát meghaladó teherbírású áruszállító gépjárművek vezetői, valamint a
vezetőüléssel együtt 9-nél több ülőhellyel rendelkező utasokat szállító gépjárművek
vezetői, akik szakmai célból utaznak;
f) a visszafogadási megállapodások alapján a román hatóságoknak gyorsított eljárással
átadott személyek;
g) a diplomáciai képviseletek, konzuli hivatalok és más Bukarestbe akkreditált diplomáciai
képviseletek tagjai, illetve diplomata-útlevéllel rendelkező személyek;
h) a pilóták és a repülőszemélyzet tagjai, mozdonyvezetők és a vasúti személyzet tagjai;
i) a belső vizeken szolgálatot teljesítő hajózási személyzet, valamint a Románia kizárólagos
gazdasági övezetében, román vagy külföldi zászló alatt, de román üzemeltető irányítása
alatt hajózó személy- és egészségügyi evakuációs hajók és helikopterek fedélzetének
személyzete, feltéve, hogy a COVID-19 elleni egyéni védőfelszerelés biztosított;
j) a román hajózási személyzet, akik bármilyen szállítóeszközzel repatriálnak, és akik a
román kikötőkben hajók fedélzetén személyzetcserét végeznek, függetlenül attól, hogy
milyen zászló alatt hajóznak, az országba való belépéskor, valamint a hajóra való be/kiszálláskor;
k) a romániai olaj- és gázfúró platformokon dolgozó műszaki személyzet tagjai;
l) a védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági alkalmazottak, ha szolgálati útról térnek
haza.

3. cikk
(1) Öt napra kell karanténba vonulniuk az igazoltan fertőzöttek közvetlen kontaktjainak.
(2) Mentesülnek a karanténkötelezettség alól az igazoltan fertőzöttek közvetlen
kontaktjai, ha az elmúlt 90 napban maguk is igazoltan fertőzöttek voltak.
4. cikk
(1)A beoltottság igazolása, amely a jelen határozatban foglalt kivételek alkalmazásához
szükséges, az uniós digitális Covid-igazolvánnyal történik. Azok a magánszemélyek, akik
olyan országokból érkeznek, ahol a hatóságok nem állítanak ki uniós digitális Covid
igazolványt vagy ehhez hasonló dokumentumokat, egy papír alapú vagy elektronikus
dokumentummal tudják igazolni az átoltottságot, amelyet annak az országnak a nyelvén
állítanak ki ahol a tesztelést végezték, valamint angol nyelven.
(2) A koronavírus-fertőzés megerősítésének igazolása, amely a jelen határozatban foglalt
kivételek alkalmazásához szükséges, az uniós digitális Covid-igazolvánnyal történik. Azok
a magánszemélyek, akik olyan országokból érkeznek, ahol a hatóságok nem állítanak ki
uniós digitális Covid-igazolványt vagy ehhez hasonló dokumentumokat, egy papír alapú

vagy elektronikus dokumentummal tudják igazolni a pozitív RT-PCR teszt eredményét,
amelyet annak az országnak a nyelvén állítanak ki ahol a tesztelést végezték, valamint
angol nyelven.
(3) A SARS-CoV-2 vírusfertőzés tesztelésének igazolása, amely a jelen határozatban foglalt
kivételek alkalmazásához szükséges, az uniós digitális Covid-igazolvánnyal történik. Azok
a magánszemélyek, akik olyan országokból érkeznek, ahol a hatóságok nem állítanak ki
uniós digitális Covid igazolványt vagy ehhez hasonló dokumentumokat, egy papír alapú
vagy elektronikus dokumentummal tudják igazolni a negatív RT-PCR-teszteredményt,
amelyet legtöbb 72 órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási eszközzel
utaznak) előtt, illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, akik saját
gépjárművel utaznak) végeztek el, és mutatnak be annak az országnak a nyelvén ahol a
tesztet elvégezték, valamint angol nyelven.
5. cikk
(1) Különleges esetekben, amelyek születéssel, házasságkötéssel vagy halálesettel
kapcsolatos családi eseményeken való részvétel, orvosi beavatkozás/kezelés (daganatos
betegségek, a krónikus veseelégtelenség miatt dialysis kezelésen vesz részt) miatt
halaszthatatlan utazás, személyazonosító okmányok cseréje, az országból való elutazás,
az oltóközpontban való megjelenés esetében mérlegelhető a karanténintézkedés
ideiglenes felfüggesztése, az igazoló iratok alapján.
(2)
Az
(1)
bekezdésben
meghatározott
eseteket
az
intervenciókat
irányító és koordináló megyei központok elemzik és indokolt esetekben dönthetnek
karanténkötelezettség ideiglenes felfüggesztéséről, és az indokolt esetek a
karanténkötelezettség ideiglenes felfüggesztésének tárgyát képezhetik a közegészségügyi
igazgatóság egyedi döntése révén.
(3) A karanténkötelezettség ideiglenes felfüggesztéséről szóló dokumentumban
kötelezően meg kell jelölni azt az időszakot, amelyre a felfüggesztés szól, illetve azokat az
előírásokat, amelyekkel a SARS-CoV-2 vírus terjedése megelőzhető.

6. cikk
(1) Jelen határozat 2022. február 1-jén 0 órától hatályos.
(2) Jelen határozat érvénybe lépésétől kezdődően a Sürgősségi Esetek Országos
Bizottsága 2/2022. számú határozata hatályát veszti.

7. cikk
Jelen határozatot közlik Románia Hivatalos Közlönyének I. részében és a Sürgősségi Esetek
Országos Menedzsmentrendszeréhez tartozó struktúrák számára végrehajtás céljából.

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
miniszterelnök,
a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke

