
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
SÜRGŐSSÉGI ESETEK HARGITA MEGYEI BIZOTTSÁGA 

 
A 34/2020. 10.23. számú, a 30/2020. 10.16. számú és a 31/2020. 10.20. számú 

határozat aktualizálására vonatkozó, a további intézkedések bevezetéséről szóló 
határozat, az új COVID-19 koronavírussal való fertőzés kockázatának csökkentésére 

Hargita megyében 
 
 
Szem előtt tartva a 856/2020 számú kormányhatározat előírásait, amely a 

vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozik Románia területén 2020. október 15-től 
kezdődően, valamint a COVID-19 járvány megelőzése és megfékezése érdekében az 
említett időszakra bevezetett intézkedések alapján, figyelembe véve: 
- a COVID-19 járvány terjedését az új SARS-CoV-2 vírus következtében; 
- a COVID-19 fertőzések számának összesített adatait az utóbbi 14 napban a Hargita 
megyei települések esetében; 
- a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 49/2020.10.13. számú határozatát; 
- a Kormány 21/2004. számú sürgősségi rendeletét;  
- az 55/2020. számú törvény előírásait a COVID-19 járvány megelőzése és megfékezése 
érdekében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 
- figyelembe véve a 136/2020. számú törvény előírásait egyes intézkedések bevezetésére 
vonatkozóan a közegészségügy területén a biológiai és járványügyi kockázatot jelentő 
esetekben; 
- szem előtt tartva a Beavatkozásokat Összehangoló és Irányító Országos Központ 
143.162/2020. számú átiratát,  

 
A Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága elfogadja jelen 

HATÁROZATOT: 
 

 
1. cikk  

Érvényben maradnak a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága 30/2020.10.16. 
rendeletének 1. cikkében meghozott intézkedések. 
 

2. cikk  
Frissül azon közigazgatási egységek listája, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra 
összesített száma ezer lakosra vetítve kisebb vagy egyenlő 1,5-nél, azaz: Etéd, 
Szentábrahám, Bélbor, Borszék, Csíkszentgyörgy, Gyergyóholló, Csíkkozmás, 
Gyergyóditró, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok, Homoródszentmárton, Csíkrákos, 
Székelyandrásfalva, Salamás, Máréfalva, Gyergyóvárhegy, Maroshévíz, Gyergyótölgyes, 
Székelyvarság, Vasláb.  



Ezeken a településeken érvényben maradnak az október 18, 23 óra – november 1-je, 23 
óra közötti időszakra meghatározott intézkedések a 30/2020.10.16 számú rendelet 2. 
cikke értelmében.   
 
3.cikk  
a) Frissül azon közigazgatási egységek listája, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra 
összesített száma ezer lakosra vetítve 1,5 és 3 között van, azaz: Gyergyócsomafalván, 
Székelykeresztúron, Csíkdánfalván, Galócáson, Farkaslakán, Oklándon, Csíkszentkirályon, 
Csíkszentmártonban, Csíkszentimrén és Csíkszenttamáson 2020. november 1-jéig 
érvényben maradnak a 30/2020.10.16 számú rendelet 3. cikkében meghatározott 
intézkedések; 
b) Azokon a településeken ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra összesített száma 
ezer lakosra vetítve 1,5 és 3 között van, azaz: Balánbányán, Kápolnásfaluban, 
Csíkkarcfalván, Székelyderzsen, Gyergyószentmiklóson, Homoródalmáson,   
Nagygalambfalván, Parajdon, Csíkszentsimonban, Madéfalván a 30/2020.10.16 rendelet 
3. cikke értelmében meghozott intézkedéseket alkalmazzák 2020. október 20., 23 óra – 
2020. november 3. közötti időszakra; 
c) Azokon a településeken ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra összesített száma 
ezer lakosra vetítve 1,5 és 3 között van, azaz: Csíkcsicsóban, Korondon, Csíkszentléleken, 
Gyergyóremetén, Csíkszentdomokoson, Újszékelyen, Gyergyóújfaluban, Kányádon a 
30/2020.10.16 rendelet 3. cikke értelmében meghozott intézkedéseket alkalmazzák 2020. 
október 25., 23 óra – 2020. november 8. közötti időszakra; 
d) Azokon a településeken, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra összesített száma 
ezer lakosra vetítve meghaladja a 3-at, azaz: 

 Székelyudvarhelyen, Fenyéden, Csíkmadarason (a 2020. október 18., 23 óra – 
2020. november 1. közötti időszakra); 

  Csíkszeredában, Szentegyházán, Felsőboldogfalván, Bögözben, Tusnádon, 
Zetelakán, Lövétén, Csíkszentmihályon, Kászonaltízen (a 2020. október 20., 23 óra 
– 2020. november 3. közötti időszakra); 

 Tusnádfürdőn, Oroszhegyen, Szépvízen, Gyergyóalfaluban, Gyergyószárhegyen, 
Csíkpálfalván, Siménfalván (a 2020. október 25., 23 óra – 2020. november 8. 
közötti időszakra)   a következő kiegészítő intézkedéseket hozzák meg: 

- betiltják a filmszínházakban, előadótermekben, és/vagy koncerttermekben zajló 
tevékenységeket; 

- betiltják azon kereskedelmi egységek beltérben zajló tevékenységét, amelyek 
élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával, 
értékesítésével és felszolgálásával jár – vendéglők, kávézók;  

- a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken a vendéglők, kávézók 
működése csak akkor megengedett, ha csak az egységben elszállásolt személyeket 
szolgálják ki;  



-  abban az esetben, ha a fent említett kereskedelmi egységek tevékenysége korlátozott 
van felfüggesztett, az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok 
előállítása, értékesítése, megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek 
felszolgálása és elfogyasztása nem az illető egységekben (belterében) történik; 
- az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállítása,  
értékesítése, felszolgálása megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek 
felszolgálása és elfogyasztása az erre megfelelő, szabadtérben kialakított 
helyiségekben történik, ahol biztosítva van az asztalok közötti legkevesebb 2 méteres 
távolság, és egy asztalnál legtöbb 6 személy ülhet, ha nem ugyanahhoz a családhoz 
tartozik, és betartják az egészségügyi és a gazdasági miniszter, illetve az 
Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének az 55/2020 számú 
törvény 71. cikkének (2) bekezdése értelmében az utólagos módosításokkal 
kiegészítésekkel kiadott közös rendeletébe foglalt egészségvédelmi előírásokat;  

- tilos a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi 
egységek tevékenysége; 

-  kötelező a védőmaszk viselése, úgy hogy eltkakarja a szájat és orrot, minden 5. 
életévét betöltött személynek, minden a nyilvános közterületen; 
-   a helyi sürgősségi esetek bizottságai elemzik a bölcsődék biztonságos 
üzemeltetésének lehetőségét, a meghozott intézkedésekről értesítik a sürgősségi 
esetek megyei bizottságát.  

 
4.cikk  
Az „Oltul" Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Felügyelősége, a Készenléti Műszaki 
Titkárságon keresztül kiközli jelen határozatot a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei 
Bizottság minden tagjának. 
 
5. cikk  
Hargita Megye Prefektusi Hivatala jelen határozatot sürgősséggel közli a Sürgősségi 
Esetek Helyi Bizottságainak, végrehajtás céljából.  
 
6. cikk  
Jelen határozatot közzéteszik Hargita Megye Prefektusi Hivatalának honlapján és az 
„Oltul" Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Felügyelősége honlapján.  

 
 

Ion PROCA prefektus, 
a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottságának elnöke 

 
 


