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47/2020.10.05. számú HATÁROZAT  
Azoknak a járványügyi szempontból kockázatot jelentő országok/térségek 
jegyzékének jóváhagyására, amelyek esetében karantén intézkedést 
alkalmaznak az innen érkező személyek számára Romániába való belépéskor, 
valamint a közegészségügy területén hozott intézkedésekre vonatkozóan  

 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen   
HATÁROZATOT:  
1-es cikk (1) Jóváhagyják a magas járványügyi kockázatot jelentő 
országok/térségek jegyzékét, amelyek esetében karantén intézkedést 
alkalmaznak az innen érkező személyek számára Romániába való belépéskor, 
amely 2020.10.07-én lépik érvénybe, és amelyeket a 2-es melléklet tartalmaz. 
(2) Kivételt képeznek az (1)-es bekezdés intézkedései alól azok a személyek, akik 
magas járványtani kockázatot jelentő országból érkeznek, de nem tartózkódnak 
3 napnál hosszabb ideig (72 óráig) és negatív SARS-CoV-2 tesztet mutatnak fel, 
amely legtöbb 48 órával azt megelőzően készült, ahogy beléptek Románia 
területére.   
(3) Azok a személyek, akik az (1-es) bekezdésben jelzett magas járványtani 
kockázatot jelentő országból érkeznek és 14 napos karanténba vonulnak, 
felszabadulhatnak ez alól a 10. napot követően, abban az esetben, ha negatív  
SARS-CoV-2 tesztet mutatnak fel a 8. karanténban töltött napot követően, 
negatív eredménnyel, sajátos tünetek nélkül.   
2-es cikk A vallási ünnepeken való részvétel csak azon személyek számára 
engedélyezett, akik az adott településen bejegyzett lakhellyel rendelkeznek, ahol 
az ünnepség zajlik, más településekről származó személyek/zarándokok 
részvétele nélkül.  
3-as cikk (1) A Sürgősségi Esetek Megyei Bizottságai/Bukarest Municípium 
Sürgősségi Eseteinek Bizottsága köteles egy rendkívüli ülésre összegyűlni , 
legtöbb 48 órán belül jelen határozat kibocsájtását követően, minden település 
szintjén fellelhető járványügyi helyzet alapos elemzése érdekében, valamint a 
szükséges intézkedések elrendelésére a kockázat hatásának csökkentése 
érdekében, a Kormányhatározatok és a Sürgősségi esetek Országos Bizottsága 
határozatai értelmében.   
(2) Abban az esetben, amikor az elmúlt 14 napban a megyei szinten, vagy 
település illetve települések szintjén összesített előfordulási arány meghaladja 
az 1,5/1.000 lakos értéket, az elfogadott intézkedéseket követően az (1)-es 
bekezdés előírásai értelmében, a Sürgősségi Esetek Megyei Bizottságai/Bukarest 



Municípium Sürgősségi Eseteinek Bizottsága köteles egy rendkívüli ülésre 
összegyűlni, legtöbb 48 órán belül, az említett küszöb meghaladását követően.   
4-es cikk Javasolják, hogy a  2020. szeptemberében szervezett helyhatósági 
választások alapján megválasztott személyek, a polgármesterek, megyei tanács 
elnökök, helyi tanács és megyei tanács tagjai tagjai, letehessék esküjüket az 
57/2019.07.03. Sürgősségi Kormányrendelet értelmében, a Civil törvénykönyvre 
vonatkozóan, személyes jelenlét nélkül, a távközlési kommunikációs eszközök 
használata által, abban az esetben, ha az adott személy elkülönítésben vagy 
karanténban van a törvény értelmében.  
5-ös cikk Minden közintézmény és magánvállakozás, valamint a gazdasági 
szereplők, akik azokon a településeken folytatnak tevékenységet, ahol az utóbbi 
14 napban az összesített előfordulási arány meghaladja az 1,5/1.000 lakos 
értéket, kötelesek elemezni a tevékenység kivitelezésének módját és a 
munkaprogramot otthoni munkavégzés/távmunka formájában biztosítani, és 
ott, ahol ez nem lehetséges, javasolják a munkaprogram elhalasztását. 3  

6-os cikk Jelen határozatot kiközlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment 
Rendszeréhez tartozó minden struktúra számára, hogy ezen struktúrák vezetői 
alkalmazás alá bocsássák ezeket a rendeletek, közigazgatási akták által.   
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