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A 48/08. 10. 2020 számú határozat a karanténintézkedés alól való kivételek 

megállapításáról, amely azokat a személyekre vonatkozik, akik járványtani 

kockázatot jelentő országokból érkeznek Romániába, valamint azon országokba 

tartó repülőgépjáratok felfüggesztéséről 

 

 

Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága (SEOB) elfogadja jelen 

HATÁROZATOT 

  

 

1. cikk: Módosul az SEOB 36/21.07.2020 számú – a COVID-19 pandémia 

megállapításáról és a lakosság védelmét szolgáló intézkedések megállapításáról 

szóló – határozata és a következők szerint:  

„(1) A 2. cikk által előírt intézkedések alól kivételt képeznek a következő, COVID-

19-el kapcsolatos tüneteket nem mutató személyek, az érvényben levő jogszabályok 

betartásával a szmélyes védőfelszerelések használatát illetően: 

(2) azok a Romániába jövő személyek, akik olyan térségből/országból érkeznek, 

amely szerepel a 2. cikk (3) bekezdése értelmében kiállított listán, de a megérkezés 

előtt az utóbbi 14 egymást követő napot megszakítás nélkül, olyan országban 

töltötték, amelyre nem vonatkozik ez az intézkedés 

(3) a 2,4 tonna hasznos terhet meghaladó teherautók vezetői; 

(4) azon személyszállító járművek vezetői, amelyek több mint 9 férőhelyesek, 

beleértve a vezető helyét; 

(5) a (1) és (2) bekezdésnél említett autóvezetők, akik szakmai céllal utaznak ki a 

lakóhelyként megjelölt országból egy EU tagországba vagy az EU-ból a lakóhelyül 

szolgáló országba utaznak haza, függetlenül attól, hogy saját célból, saját járművel 

történik az utazás; 

(6) az EP tagjai, parlamenti képviselők, és a nemzetközi intézményekhez tartozó 

személyzet, valamint Románia nemzetközi szervekben, szervezetekben való 

képviselői, amelyeknek Románia tagja; 

(7) a repülőgép-pilóták és a navigációs személyzet; 

(8) a mozdonyvezetők és a vasúti személyzet; 



(9) a román folyami, tengeri hajózási személyzet, amely felmutatja az illetékes 

hatóságoknak a „nemzetközi szállítási szektor munkatársainak kiállított 

igazolványt”, amely típusa az EU Hivatalos Újságának C. Sorozatának 2020.03.24-i 

961 számú kiadásában szerepel; 

(10) az a folyami és tengeri hajózási személyzet, amely személyzetváltást hajt végre a 

romániai kikötőkben tartózkodó hajókon,a kitűzött zászlótól függetlenül, ha az 

országba lépéskor, illetve a behajózáskor/partra szálláskor felmutatja az illetékes 

hatóságoknak a „nemzetközi szállítási szektor munkatársainak kiállított 

igazolványt”, amely típusa az EU Hivatalos Újságának C. Sorozatának 2020.03.24-i 

961 számú kiadásában  szerepel; 

(11) az a hajózási személyzet, amely a belső hajózási útvonalakon zászlótól 

függetlenül hajózó hajókról száll partra, azzal a feltétellel, hogy alkalmazója 

biztosítja számára a „nemzetközi szállítási szektor munkatársainak kiállított 

igazolványt”, valamint a szükséges védőfelszereléseket a hajótól a szálláshelyig 

tartó közlekedés során, és ahol a szolgálatteljesítések között elérhető; 

(12) azok a határon át ingázva munkába járó dolgozók, akik Romániából 

Magyarországra, Bulgáriába, Ukrajnába vagy a Moldvai Köztársaságba lépnek be, 

valamint a fent említett országokban kereskedelmi tevékenységet folytató cégek 

román állampolgárságú alkalmazottai, akik az országba való belépéskor szerződés 

felmutatásával igazolják munkaviszonyukat az illető céggel; 

(13) azon romániai kereskedelmi egységek alkalmazottai, akik Románián kívül 

végeznek munkálatokat érvényes szerződések alapján, az országba való 

visszatéréskor, ha bizonyítani tudják munkaviszonyukat az idegen országbeli 

haszonélvezővel; 

(14) a külföldi cégek képviselői, amelyeknek Románia területén 

leányvállalatai/kirendeltségei/fiókjai működnek, ha az országba lépéskor bizonyítják 

a Románia területén működő egységgel való munkaviszonyukat; 

(15) az egészségügyi, orvoslási, tudományos, gazdasági, védelmi, közrendi  

felszerelések, készülékek, technológiák használási, felszerelési, üzembe helyezési, 

karbantartási munkálatainak elvégzése céljából Románia területére belépő 

személyek, valamint az említett szakterületeken szakmunkát végzők, ha bizonyítani 

tudják a haszonélvezőkhöz kapcsolódó munkaviszonyukat, illetve a nemzetközi 

szervek, szervezetek felügyelői; 

(16) a diplomáciai küldöttségek tagjai, konzulátusok alkalmazottai és más hitelesített 

diplomáciai képviseletek tagjai, diplomata útlevelek birtokosai, asszociált 

személyzet, Románia konzuli és diplomáciai testületének tagjai és diplomata, 

szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, beleértve ezek családtagjait is; 



(17) az országos védelmi rendszer, közrendi és nemzetbiztonsági alkalmazottai 

amikor visszatérnek az országba külföldi szolgálatteljesítőst követően; 

(18) tanulók/hallgatók, román állampolgárok vagy külföldön lakó állampolgárok, 

akik felvételi vizsgát tettek romániai tanintézményekbe vagy itt fejezik be 

tanulmányaikat vagy tanulmánykezdési célból utaznak Romániába, ezek kísérői, 

amennyiben az előbbiek még kiskorúak; 

(19) a külföldön tanuló személyek, akik napi szinten ingáznak az oktatási 

intézményhez és vissza, ha felmutatják hallgatói jogviszonyukat igazoló irataikat, 

beleértve a kiskorú diákok kísérőit is; 

(20) a nemzetközi sportküldöttségek tagjai, akik Romániában megrendezett 

megmérettetéseken vesznek részt, a törvény értelmében, sportfórumok 

hivatalosságai, akik ezen eseményeket szervezik, kirendelt sportbírók, hiteles 

újságírók; 

(21) a külföldön sportoló sportolók, akiket behívtak az országos válogatottba a 

törvény értelmében megrendezett eseményeken való képviseléshez, Romániába 

visszatérő sportküldöttségek tagjai, román hivatalosságok és bírók, akiket 

nemzetközi sporteseményekre delegáltak illetve romániai sportújságírók, akik 

ezekről az eseményekről tudósítottak; 

(22) a romániai klubokhoz igazolt külföldi sportolók, akik visszatérnek a klubhoz 

miután országukat képviselték nemzetközi eseményeken, amennyiben érvényes 

munkaszerződéssel rendelkeznek az illető romániai klubbal; 

(23) a szociális ellátásban dolgozó az EU-ban munkaszerződés révén szolgálatot 

teljesítő személyek, ha legtöbb 48 órával a határátlépést megelőzően negatív 

vírustesztet tudnak felmutatni; 

(24) a Romániában filmet forgató stábok, ha felmutatják a jelenlétük szükségességét 

bizonyító iratot és egy negatív vírustesztet, amely legtöbb 48 órával a Romániába 

való belépést megelőzően lett elvégezve; 

(25)Románián átutazó személyek ha a belépést követő 24 óra alatt el is hagyják az 

országot; 

(26) a 2. cikk intézkedései alól kivételt jelentenek azok a személyek, akik magas 

kockázati kategóriába tartozó országból érkeznek Romániába, abban az esetben ha 

3 napnál kevesebbet tartózkodnak az ország területén és negatív tesztet mutatnak fel 

amely legtöbb 48 órával a belépést megelőzően készült; 

(27) azok a személyek, akik magas kockázati kategóriában szereplő országból 

érkeznek, mint ahogy az a (1) bekezdésben szerepel, 14 napra karanténba kell 

vonuljanak, elhagyhatják a karantént 10 nap után ha negatív lesz a teszteredményük, 

amelyet a karantén 8. napján végeznek, és nem mutatnak jellegzetes tüneteket” 



2. cikk Törlésre kerülnek a 47/05.10.2020 határozat 1. cikkének 2. és 3. bekezdései 

azon országokat illetően amelyek kockázati besorolására azt meghozták 

3. cikk Jóváhagyják azt az intézkedést, amely szerint felfüggesztik a kereskedelmi 

repülőjáratokat azokba/azokból az országokba/országokból, amelyek szerepelnek a 

magas járványtani kockázatot jelentő országok listáján, amelyet a SEOB 

47/05.10.2020 számú határozatával fogadtak el, és közöltek az Országos 

Közegészségügyi Intézet honlapján, azon járatok kivételével, amelyek az EU 

tagországokból/ba, Egyesült Királyságból/ba, Egyesült Arab Emírségekből/be és 

Qatarból/ba közlekednek.  

4. cikk Jelen határozatot a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsmentrendszer 

minden összetevőjének tudomására hozzák, hogy azok vezetői rendeletek révén 

gyakorlatba ültessék a benne foglalt intézkedéseket, rendelkezéseket. 

 

LUDOVIC ORBAN 

miniszterelnök, 
 

a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának elnöke 

 

 


