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A 33/2020.10.22. számú határozat az oktatási intézmények vezetőtanácsa által javasolt 

forgatókönyvek jóváhagyására, amelyeket a Hargita Megyei Tanfelügyelőség és a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság láttamozott, az október 26. – november 1. 

közötti időszakban tartandó iskolai órákra vonatkozóan a 2020–2021-es tanévben 
 

Figyelembe véve az 55/2020 számú törvény 5-ös cikk 3-as bekezdés, (f) betűje, valamint a 8-
as és 9-es cikk előírásait az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

A 856/2020 számú kormányhatározat 1-es cikkének előírásai, amely Románia területén a 

vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozik 2020. október 15-től kezdődően, valamint a 

COVID-19 járvány megelőzése és megfékezése érdekében az említett időszakra bevezetett 

intézkedések alapján; 

Szem előtt tartva az Oktatási és Kutatási Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium 

5487/1494/2020.08.31. számú rendeletének előírásait az oktatási egységek/intézmények 

tevékenységének megszervezésére vonatkozóan járványügyi biztonsági intézkedések 

mellett a SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződések megelőzése érdekében; 

A 21/2004 számú sürgősségi kormányrendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) és d) betűje, 

valamint a  8. cikke értelmében a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszerére 

vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

Szem előtt tartva a 11/2020 számú sürgősségi kormányrendelet előírásait az orvosi 

ellátmányra vonatkozóan, valamint a karantén intézkedés bevezetésére, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

A 21/2004 számú sürgősségi kormányrendelet 20. cikke alapján a Sürgősségi Esetek 

Országos Menedzsment Rendszerére vonatkozóan, melyet módosításokkal és 

kiegészítésekkel hagytak jóvá a 15/2005 számú törvény által, ennek utólagos módosításaival 

és kiegészítéseivel, valamint a  94/2014. számú kormányhatározat 2. és 4.es cikke alapján, 

a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának szervezésére, működésére és összetételére 

vonatkozóan, 

 

A SÜRGŐSSÉGI ESETEK HARGITA MEGYEI BIZOTTSÁGA elfogadja a jelen HATÁROZATOT 

1. cikk   

A 2020–2021-es tanév október 26. – november 1. közötti időszakában, az oktatási 
intézményekben a tanítás az oktatási intézmények vezetőtanácsa által javasolt és a  Hargita 
Megyei Tanfelügyelőség és a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság láttamozásával 
jóváhagyott forgatókönyv szerint zajlik, a mellékletben foglaltak alapján, amely a jelen 
határozat szerves részét képezi. 



2. cikk   
Az oktatási intézmények szintjén fellelhető járványügyi helyzet alakulása függvényében, a 

Sürgősségi Esetek Megyei Bizottsága ezen iskolák vezetőtanácsának javaslatára, a Hargita 

Megyei Tanfelügyelőség és a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság láttamozása 

alapján, meghozza a szükséges intézkedéseket az adott esetre vonatkozóan.  

  

3. cikk   

Jelen határozatot kiközlik a Sürgősségi Esetek Helyi Bizottságainak és a területen illetékes 

intézményeknek, a szükséges intézkedések meghozatala és gyakorlatba ültetése érdekében, 

jelen határozat előírásai alapján.  

 
 
 
 
 

 
Ion PROCA prefektus, 

a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottságának elnöke 
 


