
A 2020. október 14-i INTÉZKEDÉSEK a közösségek ellenálló képességének biztosítása 

érdekében 

 

 

 

 

 

1. cikk  

A COVID-19 világjárvány következményeinek megelőzését és leküzdését célzó egyes 

intézkedésekről szóló 55/2020 módosított és kiegészített törvény 5. cikke (2) 

bekezdésének d) pontja értelmében, az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter 

utólag módosított és kiegészített 55/2020-as számú törvény 13. és 71. cikkének (2) 

bekezdése alapján kiadott közös rendeletében megállapított feltételek közepette, zárt 

nyilvános helyiségekben, kereskedelmi terekben, a tömegközlekedési eszközökön és a 

munkahelyeken bevezetik a védőmaszk viselésének kötelezőségét.  

 

2. cikk  

A személyek elkülönítése és karanténba helyezése az epidemiológiai és biológiai kockázati 

helyzetekben a közegészségügy terén hozott egyes intézkedésekről szóló 136/2020. 

számú újraközölt törvény 7., 8. és 11. cikkek feltételei alapján vezethető be.  

 

3. cikk  

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

pontja értelmében kötelező az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk viselése minden olyan 

személy számára, aki betöltötte az 5. életévét, és nyílt nyilvános helyiségekben 

tartózkodik, például piacokon, vásárokban, várakozási területeken (buszmegállók, 

peronok és hasonlók), sétányokon, nyilvános ünnepek vagy zarándoklatok helyszínein, 

idegenforgalmi látványosságok külterein, kereskedelmi sétálóutcákban és az oktatási 

intézmények közelében, az iskola kerületének bejáratától 50 m-re azokban a megyékben 

/helységekben, ahol az elmúlt 14 napban az esetszám 1000 lakosra számítva kevesebb 

vagy egyenlő 3-al.  

 

 



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

d) pontja értelmében kötelező az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk viselése minden 

olyan személy számára, aki betöltötte az 5. életévét minden nyílt nyilvános helyen, 

azokban a megyékben/helységekben, ahol a az elmúlt 14 napban több mint 3 esetszám 

volt 1000 lakosra számítva. 

 

 (3) Az (1) bekezdésben szereplő nyilvános terek adminisztrátorai/tulajdonosai látható 

helyen, a megyei/bukaresti sürgősségi bizottság kérésére, kifüggesztik a védőálarc 

viselésének kötelezettségéről szóló tájékoztatást az illető helyiségekben. 

 

 

4. cikk 

(1) Az összesített előfordulási gyakoriság megállapítása az elmúlt 14 napra, a jelen 

határozatban megállapított intézkedések végrehajtása érdekében, legfeljebb 48 órán 

belül történik, a megyei/bukaresti sürgősségi bizottság határozatban foglalja össze őket a 

megyei közegészségügyi igazgatóságok, illetve a bukaresti önkormányzat által bemutatott 

elemzések alapján és a 14 napra hozott intézkedéseket a 14 nap leteltével újraértékelik. 

 

 (2) A megyei, valamint a Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóságok naponta 

kiszámítják az illetékességi terület minden helységére vonatkozóan az esetek összesített 

előfordulását az elmúlt 14 napban és bemutatják a megyei és a Bukarest municípiumi 

sürgősségi esetek bizottságának. 

 

(3) A megyei/bukaresti sürgősségi bizottságnak közölt (2) bekezdésben előirányzott napi 

számítás a referenciahelységben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek összességére utaló szám alapján számítódik ki, amelyet a 

Belügyminisztériumon belüli Nyilvántartási és Adatbázis-kezelési Igazgatóság közölt a 

megyei területi struktúrák révén a hét első munkanapján, 16 óráig. Az Országos 

Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság által a megyei területi struktúrákon 

keresztül közölt szám referenciaként szolgál a teljes időtartam ideje alatt, amíg új, frissített 

adatok nem állnak rendelkezésre. (4) Az elmúlt 14 napra vonatkozó 1000 lakosra számított 

összesített esetszám megállapításánál nem veszik figyelembe az idősgondozó- és 

idősotthonokban, gyerekotthonokban, fogyatékkal élőket ellátó központokban, és más 

veszélyeztetett kategóriákat ellátó központokban kialakult gócpontokat, valamint a 

bentlakásokat és kórházakat.  



 

5. cikk  

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

pontja értelmében, kötelező a jelöltek és a kampánystáb tagjai számára a védőmaszk 

viselése az orr és a száj eltakarásával a 2020-as Szenátusi és Képviselőházi választási 

kampányhoz kapcsolódó rendezvények / értekezletek / akciók során.  

 

 

6. cikk  

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

pontja értelmében, a megyei és a bukaresti közegészségügyi igazgatóságok biztosítják az 

idősotthonokban, a fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek, valamint a más 

veszélyeztetett kategóriák központjaiban dolgozó gondozó, szakosodott és kisegítő 

személyzet heti tesztelését.  

 

 

7. cikk 

(1). A 3. és 5. cikkben előírt intézkedések alkalmazásának betartását az Egészségügyi 

Minisztérium és a Belügyminisztérium ellenőrzi. 

(2). A 6. cikkben előirányzott intézkedést az Egészségügyi Minisztérium hajtja végre. A 6-

os cikkben előírt intézkedések alkalmazásának betartását az Egészségügyi Minisztérium és 

a Belügyminisztérium ellenőrzi.  

 

 

 


