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A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága 

 
A  49/2020. 10.13. számú határozat 

a készenléti állapot meghosszabbításáról, valamint  ebben az időszakban a  COVID-19 

járvány következményeinek megelőzése és leküzdése érdekében  meghozandó 

intézkedésekről  szóló javaslat 

 

A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága elfogadja a jelen HATÁROZATOT: 

1. cikk  2020. október 15-től kezdődően további 30 nappal javasolják a készenléti állapot 
meghosszabbítását az ország területén 
2. cikk  2020. október 15-től  kezdődően a  SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződések 
megelőzése és megakadályozása érdekében meghozandó intézkedéseket az 1. számú 
melléklet tartalmazza.  
3. cikk Jóváhagyják a járványügyi szempontból kockázatot jelentő országok/térségek 

jegyzékét, amelyek esetében karanténintézkedéseket alkalmaznak az innen érkező 

személyek számára Romániába való belépéskor, amely 2020.10.15-én lépik érvénybe, és 

amelyeket a 2-es számú melléklet tartalmaz.   

 4. cikk  A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága 36/2020. 07.21. számú határozata 3 
cikkének (1) bekezdését két új ponttal egészítik ki, a következők szerint: 

 ”y) a visszafogadási megllapodások alapján a román hatóságoknak átadott 
személyek,  gyorsított eljárás keretében visszaküldött személyek”;  

 ”z) a romániai gazdasági egységek alkalmazottai/képviselői, akik szerződések 
aláírása/kereskedelmi megállapodások tárgyalása céljából külföldre utaznak, ha 
negatív  SARS-CoV-2 tesztet mutatnak fel, amely legtöbb 48 órával azt megelőzően 
készült, ahogy beléptek Románia területére, valamint egy a tárgyaláson vagy a 
szerződés/kereskedelmi megállapodás aláírásán való részvételt igazoló 
dokumentumot”. 

5. cikk A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága 36/2020. 07.21. számú határozatának 
3 cikkét, a  (3) bekezdés után egy újabb bekezdéssel egészítik ki, a következők szerint:   

 ”(4) Az (1) és (2) bekezdések előírásai szerint igényelt  SARS-CoV-2 teszteket  az erre 
jogosult laboratóriumokban kell elvégeztetni, ezek eredményei a tesztet igénylő 
személyek azonosító adatait is kell  tartalmazzák. ”  

 6. cikk A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága 36/2020. 07.21. számú határozata 5 
cikkének (1) bekezdése a következőképpen módosul: 



„(1) Különleges esetekre, amelyek születéssel, házassággal, elhalálozással kapcsolatos 
családi eseményeken való részvételre vonatkoznak, halaszthatatlan orvosi 
beavatkozás/kezelés (onkológiai betegség, krónikus veseelégtelenség – veseszűrés) 
személyazonossági iratok cseréje, az ország elhagyása, a 3. cikk  (3) bekezdése értelmében 
végzendő tesztek stb. esetén felülbírálható a karantén ideiglenes felfüggesztése a 2. és 4. 
cikkek értelmében az igazoló okiratok alapján.”  
 7. cikk A jelen határozatot az Sürgősségi Helyzetek Országos Menedzsmentje minden 
tagjának kiközölik, rendeletekkel és közigazgatási rendeletekkel való gyakorlatba ültetés 
céljából, ezek vezetői révén. 

8. cikk Az 1 és 2. számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezi.   
 
LUDOVIC ORBAN 

miniszterelnök,  

a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 

 
MELLÉKLET  
 

 
A VÉSZHELYZET IDEJÉN JAVASOLT JÁRVÁNYMEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK  
1. Fenn kell tartani a mentőszolgálatok és az önkéntes sürgősségi helyzetek szolgálatainak 
operatív koordinálását a megyei/București-Ilfov felügyelőségek által, valamint a helyi 
rendőrségekét Bukarest Municípium Rendőrfelügyelősége/a megyei 
rendőrfelügyelőségek által.   

 

2. Továbbra is biztosítani kell az idősgondozó otthonok, a fogyatékkal élők 
gondozóotthonainak, a gyermekelhelyező központok, más bentlakóotthonok 
működésének folytonosságát és az alkalmazottak munkaprogramjának meghatározását a 
megyei, valamint Bukarest municípium közegészségügyi igazgatóságának az engedélyével.  

3. Javasolják a 2. pontban megjelölt egységekben dolgozó személyzet hetente történő 
tesztelését, a közegészségügyi igazgatóságok révén.  

4. A bentlakóotthonokat működtető szolgáltatók továbbra is kötelesek a programjukat 
úgy megszervezni, hogy a helyi járványtani helyzetre érvényes előírásoknak megfeleljen, 
betartva a munkajogi szabályokat is. Ezekben a szolgálatokban a tevékenységet az 
illetékes hatóságok által  elrendelt, a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megelőzését 

segítő előírások betartásával kell megszervezni. 

5. Továbbra is biztosítani kell minden ideiglenes sürgősségi helyzetet menedzselő központ 
állandó működését, valamint a Beavatkozásokat Összehangoló és Irányító Országos 
Központ,  a megyei és a bukaresti beavatkozási központok működését.   



6. Szükségesnek tartják a védőmaszk viselésének kötelezőségét a zárt közterületen, a 
kereskedelmi egységekben, a közszállítási eszközökön és a munkahelyeken, az 
egészségügyi miniszter és a belügyminiszter közös rendeletében meghatározott 
feltételekkel.   

7.  Fennmarad az elkülönítés és a karanténba helyezés lehetősége a járványtani és 
biológiai kockázatot jelentő helyzetekben a közegészségügy területére vonatkozó 
intézkedésekről szóló 136/2020. számú törvény 7., 8., és 11. cikkei értelmében. 

8. Szükségesnek tartják a védőmaszk viselésének kötelezőségét, úgy, hogy az orrot és a 
szájat takarja, azokban a megyékben/településeken, ahol az új koronavírus-fertőzések 14 
napra összesített incidenciája ezer lakosra vetítve kisebb vagy egyen lő 3-mal, minden 5 
életévét betöltött személy számára, akik nyílt köztereken tartózkodnak, úgy mint piacok, 
vásárok, váróhelyek (buszállomások, peronok vagy hasonló helyek), tengerparti sétányok, 
népünnepségek, zarándokhelyek, turisztikai látványosságok, a bevásárló központok 
gyalogos területei és minden oktatási intézmény 50 méteres körzetében.   

9. A 8. pontban meghatározott kültéri helyiségek, közterek működtetői, ügykezelői 
/tulajdonosai az illető helyiségben maszkiveselés kötelezőségéről jól látható helyen 
tájékoztató anyagot kell kifüggesszenek, a megyei és a bukaresti sürgősségi helyzetek 
bizottságainak kérésére.    
10. Szükségesnek tartják a védőmaszk viselésének kötelezőségét, úgy, hogy az orrot és a 
szájat takarja, azokban a megyékben/településeken, ahol az új koronavírus-fertőzések 14 
napra összesített incidenciája ezer lakosra vetítve nagyobb  vagy egyenlő 3-mal, minden 
5. életévét betöltött személy számára a nyílt köztereken.  

11. Szükségesnek tartják a védőmaszk viselésének kötelezőségét, úgy, hogy az orrot és a 
szájat takarja, a jelöltek és a kampánystáb számára a 2020-as parlamenti választási 
kampány  alkalmával szervezett eseményeken/összejöveteleken.  

12. Szükségesnek tartják a gyűlések, tüntetések, zarándoklatok, koncertek vagy más 
kültéri összejövetelek, valamint a kulturális, tudományos, művészeti, sport vagy 
szórakoztató tevékenységek beltéri  szervezésére és  lebonyolítására vonatkozó tilalmak 
fenntartását, kivéve a 13–29. pontok értelmében szervezetteket és lebonyolítottakat.  

13.  A sportlétesítményekben zajló erőnléti felkészülések – a Romániában megszervezett 
edzőtáborok, edzések és sportrendzvények – csak az ifjúsági és sportminiszter és az 
egészségügyi miniszter közös rendeletében megállapított  feltételei mellett bonyolíthatók 
le.  

14. Romániában a sportrendezvényeket a közönség jelenléte nélkül szervezhetik meg,  
csak az ifjúsági és sportminiszter és az egészségügyi miniszter közös rendelete 
értelmében.  

15. A 13. pont értelmében megengedett a leigazolt hivatásos és/vagy  
teljesítménysportolók fizikai felkészülése a szabadtéri vagy födött medencékben, míg a 
beltéri erőnléti felkészülések csak a résztvevők által a távolságtartási előírások 
betartásával megengedettek, úgy hogy biztosítva legyen a személyenkénti 7m2 felület. 



16.  A múzeumok, könyvtárak, könyvesboltok, mozik, filmstúdiók,  színházak, 
koncerttermek,  művészeti népiskolák tevékenységeit, valamint a kültéri kulturális 
eseményeket csak a kulturális és az egészségügyi miniszter közös rendeletének 
értelmében bonyolíthatják le.  

17. A 16. pont értelmében a mozik,  színházak, koncerttermek  tevékenységének a 
megszervezése és lebonyolítása  megengedett, de: 

 - a helyiség befogadóképességének 50%-a nem léphető túl  azokban a 
megyékben/településeken, ahol az új koronavírus-fertőzések 14 napra összesített 
incidenciája ezer lakosra vetítve kisebb  vagy egyenlő 1,5-tel; 

- a helyiség befogadóképességének 30%-a nem léphető túl, azokban a 
megyékben/településeken, ahol az új koronavírus-fertőzések 14 napra összesített 
incidenciája ezer lakosra vetítve nagyobb mint 1,5 és kisebb  vagy egyenlő 3-mal, és nem 
megengedett ahol a fertőzési ráta 3 ezrelék feletti. 

18. A 16. pont értelmében a drive-in típusú előadások szervezése és lebonyolítása csak 
azokban a megyékben/településeken engedélyezett, ahol az új koronavírus-fertőzések 14 
napra összesített incidenciája ezer lakosra vetítve kisebb  vagy egyenlő 1,5-tel,  

 de csak akkor ha az autóban tartózkodó személyek egyazon család tagjai, vagy 3-as 
csoportokat alkotnak. A szabadtéri  nyilvános és magánjellegű előadások, koncertek, 
fesztiválok vagy más kulturális események szervezése és lebonyolítása csak legtöbb 300 
néző részvételével megengedett, akik legkevesebb 2 méterenként elhelyezett székeken 
ülnek, és védőmaszkot viselnek. A tevékenységek nem megengedettek azokban a 
megyékben/településeken, ahol az új koronavírus-fertőzések 14 napra összesített 
incidenciája ezer lakosra vetítve nagyobb mint 1,5.  

19. Az egyházak, felekezetek tevékenysége, beleértve a miséket és a közös imákat, a 
templomokban vagy azokon kívül folyhat az egészségvédelmi előírások betartásával, 
amelyeket az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelete ír elő. 

20. A 19. pont értelmében, a SARS-COV-2 fertőzések terjedésének megelőzéséért a 
vallásos kikerülések, búcsújárások megszervezése kizárólag azon személyek részvételével 
történhet, akiknek a lakóhelye azon a településen található, ahol az illető eseményt 
megszervezik. 

21. Javasolják megtiltani azoknak személyek részvételét a zarándoklatokon, búcsún, akik 
nem azon a településen laknak, ahol a szóban forgó eseményt, tevékenységet 
megszervezik.  

22. Továbbra is tilos szabadtéri kikapcsolódási, és sportesemények szervezése, azok 
kivételével, amelyeken legtöbb tíz, nem ugyanabban a háztartásban élő személy vesz 
részt, amiről az egészségügyi, esetenként az ifjúsági és sportminiszter, a környezetvédelmi 
miniszter, és a vidékfejlesztési miniszterek közös rendelete rendelkezik. 

23. Megtiltásra javasolt minden magánjellegű  esemény szervezése (esküvő, keresztelő, 
díszebédek stb) úgy a kültéri mint beltéri heyiségekben (szalonok, kultúrotthonok, 
vendéglők, bárok, kávézók, eseményrendezésre alkalmas termek/sátrak stb.).  



24.  Megengedett a felnőtteknek szóló továbbképzési tanfolyamok, workshopok 
szervezése, beleértve az uniós finanszírozási projektek megvalósítása céljából szervezett 
tanfolyamokat, ha beltérben legtöbb 25 személy, kültéren legtöbb 50 személy vesz részt 
rajtuk, betartva az előírt egészségvédelmi előírásokat, amelyekről az egészségügyi 
mniszter rendelete szól. 

25. Az államvédelmi és közrendi feladatokat ellátó intézményeknek megengedett a kültéri 
specifikus tevékenységeket szervezése,  járványtani szakorvos felügyeletével. 

26. A diplomáciai szakterületen, a diplomáciai kirendeltségek székhelyén, a Romániában 
akkreditált konzulátusi hivatalokban megengedett a  kültéri specifikus események 
szervezése, ha biztosítva van minden résztvevő számára legkevesebb 4 m2 felület, és 
betartják az egészségvédelmi szabályokat. 

27.  A nyilvános események szervezéséről szóló 60/1991 törvény előírásai szerint 
megengedett a gyülekezések szervezése, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 100 
személyt és betartják a következő előírásokat:  
a) a maszk viselése oly módon, hogy eltakarja az orrot és szájat, minden résztvevő 

esetében; 
b)  minden résztvevő, aki belép az eseménynek helyet adó terembe, kötelezően 
fertőtleníti a kezeit; 
c)  be kell tartani az 1 méteres távolságot a résztvevők között, és ha lehetséges legyen 
biztosítva a 4 m2 felület résztvevőnként;  
d) akik az esemény során különböző anyagokat osztogatnak fertőtlenítsék a kezeiket; 
e) be kell tartani a közösségi és egyéni tisztasági szabályokat a Sars-Cov-2 vírussal való 
megfertőzés csökkentése és terjedésének megelőzése érdekében.  
28. A választásikampány-események/összejövetelek megszervezése a következő előírások 
kötelező betartásával megengedett:  
a) a maszk viselése oly módon, hogy eltakarja az orrot és szájat, minden résztvevő 
esetében;  
b) minden résztvevő megfigyelésen alapuló szűrése érkezéskor, akik kötelezően kell 

fertőtlenítsék a kezeiket belépéskor;  
c) be kell tartani az 1 méteres távolságot a résztvevők között, beleértve az utcán vagy 
háztól-házig zajló eseményeken is;  
d)  a belépési előírásokat és a védekezési előírásokat jól látható helyen kell kifüggeszteni 
az eseménynek helyet adó helyiség bejáratánál;  
e) a beltéri események esetében a résztvevők számát legtöbb 20 főre korlátozni és azok 
időtartama nem haladhatja meg a 2 órát;  
f) a kültéri eseményeknél a résztvevők számát legtöbb 50 személyre kell korlátozni, 
biztosítani kell résztvevőnként a 4 m2 felületet, valamint jól láthatóan ki kell jelölni a 
résztvevők tartózkodási helyét;  
g)  az utcai események alkalmával a csoportosan közlekedő személyek számát 6 főre kell 
korlátozni csoportonként;  



h) a háztól-házig zajló eseményeken a csapatok számát legtöbb 2 főre kell korlátozni;  
i) a tevékenység elkezdése előtt a tájékoztató vagy egyéb anyagokat osztogató személyek 
kötelezően fertőtlenítsék kezeiket;  
j) be kell tartani a SARS-CoV-2 vírus terjedését megakadályozó és a megfertőződések 
korlátozását szolgáló közösségi és egyéni tisztasági előírásokat.  
29. Be kell tiltani a településeken belül a nem egy családhoz tartozó személyek 6 főt 
meghaladó csoportok közlekedését, illetve meg kell akadályozni ilyenek kialakulását.  

30. Elfogadásra javasolt a 194/2020 sürgősségi kormányhatározat szerinti idegen 

állampolgárok és hontalanok belépésének megtiltása a határátkelőkön, a következő 
kivételekkel:  
a) román állampolgárok családtagjai;  

b)  EU-tagországok, az Európai Gazdasági Térség vagy Svájc állampolgárainak családtagjai, 
akiknek van Romániában bejegyzett lakóhelyük;  

c) azok a személyek, akik hosszútávú tartózkodásra feljogosító vízummal, tartózkodási 
engedéllyel, vagy más ezzel egyenértékű engedéllyel rendelkeznek, amelyet a romániai 
hatóságok bocsájtottak ki, vagy más országok hatóságai, az EU-s jogszabályok értelmében;  

d) azok a személyek, akik szakmai célból utaznak, és ezt vízummal, tartózkodási 
engedéllyel vagy más egyenértékű dokumentummal bizonyítják, valamint egészségügyi 
káderek, egészségügyi kutatók, idősgondozásban foglalkoztatott egészségügyi káderek, és 
más kategóriákba besorolt, szállításban érintett, ilyennemű szükséges szállítási 
tevékenységet folytató személyzet;  
e) diplomaták és konzulátusok személyzete, a nemzetközi szervezetek személyzete, a 
katonai vagy más személyzet, amely humanitárius segélynyújtási tevékenységet folytat;  

f) átutazó személyek, beleértve a konzuli védelem alatt hazatelepített személyeket is;  

g) kényszerítő körülmények miatt utazó személyek;  

h) nemzetközi védelem alatt álló vagy más humanitárius célból utazó  személyek, akik a 
604/2013 EP és ET szabályzat tárgyát képezik;  

i) idegenek és hontalanok, akik tanulmányi célból utaznak;  

j) idegenek és hontalanok, magasan képzett munkások, ha alkalmazásuk gazdasági 
szempontból indokolt, és tevékenységük nem tűr halasztást vagy nem végezhető 
külföldről;  

k) idegenek és hontalanok, határon át ingázó munkások, mezőgazdasági szezonmunkások, 
folyami és tengeri hajózási személyzet;  

l) nemzetközi sportküldöttségek tagjai, akik Romániában megrendezett 
megmérettetéseken vesznek részt, a törvény értelmében;  

m) Romániában filmet forgató stábok, kulturális eseményeken részt vevő technikai és 
művészeti személyzet, ha felmutatják a jelenlétük szükségességét bizonyító iratot vagy 
szerződést.  
31. Ellenkező országos szintű  szabályozások hiányában a 30. pontban meghatározott 
előírás nem érvényes idegen állampolgárokra és hontalanokra, akik olyan harmadrendű 



országokból származnak, amelyek felé európai szinten ideiglenesen fel van függesztve a 
nem szükséges utazások tiltása az EU irányába.  

32.  Elrendelhető a térségi karantén a járványtani és biológiai kockázati helyzetek esetén 

alkalmazandó intézkedésekről szóló 136/2020 számú törvény 7. és 12. cikkének 
értelmében. 

33. Felfüggesztik azokat a kereskedelmi repülőjáratokat azon országok irányába 
/irányából, amelyek nem képeznek kivételt az Országos Közegészségügyi Intézet 
karanténra és elkülönítésre vonatkozó rendelkezései alól, amelyeket jóváhagyott az 
Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága az 55/2020 törvény 37. cikkének értelmében.  

34. A 33. pont előírásai alól kivételt képeznek a következő járatok:  

a) állami felségjelű gépek járatai;  

b)  áru- és postai szállítmányokat szállító repülőjáratok;  

c)  humanitárius és sürgősségi orvosi szolgáltatásokat biztosító járatok;  

d) kereső és mentőrepülő vagy sürgősségi helyzetben beavatkozó repülőutak, amelyeket 
valamelyik romániai közhatóság igényelt;  
e) technikai beavatkozást végrehajtó csapatokat szállító járatok, a Romániában 
megtelepedett gazdasági szereplők  igénylésére;  

f) nem kereskedelmi jellegű, technikai okokból történő landolások;  

g) kereskedelmi rakománnyal nem rendelkező repülőgépek elhelyezési járatai (ferry);  

h) technikai jellegű, repülőgépek javítását célzó repülő járatok;  

i) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi 
szállító cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a szezonmunkások vagy 
hazatoloncolt, idegen állampolgárok szállítására Romániából más államok irányába, a 
Romániai Polgári Aeronautikai Hatóság (Autoritatea Aeronautică Civilă Română), illetve a 
célországi kompetens hatóság engedélyével;  

j) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi 
szállító cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a román állampolgárok 
hazaszállítására más államokból Romániába a Romániai Polgári Aeronautikai Hatóság 
(Autoritatea Aeronautică Civilă Română) engedélyével, a belügyminisztérium és 
külügyminisztérium közötti egyezmény alapján;  

k) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi 
szállító cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén a szállítási szektorban dolgozó 
munkások szállítására, akikről a Zöld Folyósók kialakításáról szóló kommunikáció 3. 
mellékletében van szó, a Határvédelem irányadó intézkedéseiről szóló útmutató 
értelmében, az egészség védelében és a létfontosságú árúk és szolgáltatásokról szóló 
C(2020) 1897/23.03.2020 irányelv értelmében, Romániából más államokba és más 
államokból Romániába, a Romániai Polgári Aeronautikai Hatóság (Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română) engedélyével, a külügyminisztérium, és a fogadó állam 
kompetens hatóságának engedélyével.  



35. Elfogadásra javasolt az alkalmi közúti személyszállítás (stoppolás) betiltása, valamint a 
menetrend szerinti járatok kiegészítése, az érvényes jogszabályok szerint az egyházi 
eseményeken, búcsúkon való részvétel megkönnyítése céljából. 
36. Szükségesnek tartják a következő határátkelőhelyek teljes vagy részleges lezárásának 
további fenntartását:  

36.1. a Román-Magyar határon: Nagykároly, Szatmár megye  
36.2. A Román-Bulgár határon:  
a) Lipnița, Konstanca megye;  

b) Dobromir, Konstanca megye;  

c) Bechet, Dolj megye (az áruforgalom kivételével)  
 
36.3. A Román-Ukrán határon: Isaccea, Tulcea megye (az áruforgalom kivételével) 
36.4. A Román-Moldvai Köztársaság határon:  
a) Rădăuți-Prut, Botoșani megye;  
b) Oancea, Galac megye  

36.5 A Román-Szerb határon:  
a) Újmoldova, Krassó-Szörény megye;  

b) Néranádas, Krassó-Szörény megye;  

c) Valkány,  Temes megye;  

d) Alsósztamóra, Temes megye - vasúti szállítás (az áruforgalom kivételével);  
e) Kunszőllős, Temes megye;  

f) Fény, Temes megye.  

37.  Azon kereskedelmi egységek tevékenysége, amelyek élelmiszerek előállításával, 
forgalmazásával, felszolgálásával foglalkoznak, valamint alkoholos és nem alkoholos italok 
értékesítésével, mint a vendéglők, kávézók, az épületen belül úgy folyhat, hogy nem 
léphetik túl a teljes kapacitásuk 50%-os kihasználtságát, azokban a 
megyékben/helységekben ahol az összesített esetszám az elmúlt 14 napban nem haladja 

meg vagy egyenlő 1,5-el 1000 lakosra visszaosztva; nem léphetik túl teljes kapacitásuk 
30%-kos kihasználtságát 6.00–23 óra között, ha az elmúlt 14 napban a 
megyében/helységben előforduló esetszám meghaladja az 1,5/1000 fő előfordulási 
arányt, de kisebb 3/1000 főnél, és tilos működniük, ha az 1000 főre számított esetszám 
meghaladja a 3-at. 

38. A szállodákban, panziókban, más szálláshelyeken működő vendéglők, kávézók 

tevékenysége folyhat abban az esetben, ha nem lépik túl a maximális kapacitásuk 50 
százalékát, azokban a megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14 napban összesített 
esetszám kisebb vagy egyenlő 1,5/1000 lakos; nem léphetik túl teljes kapacitásuk 30 
százalékos kihasználtságát 06.00-23.00 óraintervallumban, ha az elmúlt 14 napban 
összesített esetszám a megyében/helységben nagyobb 1,5-nél 1000 lakosra számítva, de 
de kevesebb/egyenlő mint 3eset/1000 lakos, illetve csak a elszállásolt vendégeket 



szolgálhatják ki, amennyiben az 1000 lakosra számított esetszám túllépi a 3-at az elmúlt 
14 napban.  

39. Abban az esetben, amikor a 37. és 38. pontokban említett kereskedelmi egységek 

tevékenysége korlátozva van vagy fel van függesztve, megengedett az élelmiszerek és 
alkoholos/nem alkoholos italok előállítása, forgalmazása, ha azokat nem az említett 
helyiségekben szolgálják fel és fogyasztják el.  

40. A 37. és 38. pontokban említett kereskedelmi egységek be kell tartsák az egészségügyi 
és gazdasági miniszterek közös rendeletének előírásait.  

41. A külön erre a célra létrehozott/kialakított kültéri helyiségekben történő élelmiszerek, 
alkoholos és nem alkoholos italok elkészítése, értékesítése és elfogyasztása megengedett, 
ha biztosítva van legkevesebb 2 méter távolság az asztalok között és egy asztalnál legtöbb 
6, nem ugyanahhoz a családhoz tartozó személy ül, és amennyiben betartják az 
egészségügyi-, gazdasági miniszterek, és az Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi 
Hatóság elnökének közös rendeletében felsorolt egészségvédelmi előírásokat. 

42. Javasolt a bárok, klubhelyiségek, diszkók működésének további felfüggesztése.  

43. Azokban a kereskedelmi központokban, ahol több kereskedelmi egység működik nem 
egedélyezett a játszóhelyek, játéktermek, valamint bárok, klubhelyiségek és diszkók 
működtetése.  

44. Javasolt, hogy a légúti szállítás továbbra is a közterek, felszerelések, járművek 
higiéniájára, fertőtlenítésére vonatkozó korlátozások, a repterekre, repülőgépekre 
vonatkozó eljárások, protokollumok, ügyfélszolgálati, alkalmazottakra, utasokra 
vonatkozó szabályok betartásával történjen, valamint a személyzet és utasok tájékoztatási 
előírások betartásával történjen a fertőzések terjedését megelőzését segítve a 
szállításügyi, egészségügyi-, és belügyminiszter közös rendeletének értelmében.  
45. Javasolt, hogy a vasúti szállítás továbbra is az állomások, megállók, a közterek, 
felszerelések, szerelvények, higiéniájára fertőtlenítésére vonatkozó korlátozások, a 
szerelvények kihasználtsági fokára vonatkozó, a személyzet és utasok tájékoztatási 
előírások betartásával történjen a fertőzések terjedését megelőzését segítve a 
szállításügyi, egészségügyi-, és belügyminiszter közös rendeletének értelmében.  

46. Javasolt, hogy a közúti tömegszállítás továbbra is az állomások, megállók, a közterek, 
felszerelések, szerelvények, higiéniájára fertőtlenítésére vonatkozó korlátozások, a 
szerelvények kihasználtsági fokára vonatkozó, a személyzet és utasok tájékoztatási 
előírások betartásával történjen a fertőzések terjedését megelőzését segítve a 
szállításügyi, egészségügyi-, és belügyminiszter közös rendeletének értelmében. 

47.  

Javasolt, hogy a vízi szállítás továbbra is a személyszállító hajók, eszközökhigiéniájára és 
fertőtlenítésére vonatkozó előírások és korlátozások betartásával történjen, az azok 
belsejében betartandó, a foglaltsági szintjük szerint megszabott eljárások, a személyzet 
munkavégzési irányelvei, szabályai, az utasokra vonatkozó szabályok, valamint a hajózási 
személyzet és az utasok  tájékoztatására vonatkozó szabályok betartásával a 



megfertőződés elkerüléseérdekében,ahogyan ezeket aszállítási, az egészségügyiés a 
belügyminiszter közös rendelete előírja, amelyet az 55/2020-astörvény 32., 36. cikke és a 
71. cikkének (2) bekezdése értelmében adtak ki. 
48. Javasolt, hogy a belföldi és nemzetközi személy és teherszállítás továbbra is a 
szállításügyi-, egészségügyi-, és belügyminiszter közös rendeletének előírásai szerint 
történjen.  

49. Továbbra is érvényben marad azon kereskedelmi szereplők tevékenységének 
felfüggesztése, amelyek beltéri tevékenységet folytatnak a következő területeken: 
medencék működtetése, játszóházak és játéktermek működtetése.  

50. A szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi szereplők 
tevékenysége engedélyezett, azzal a feltételle, hogy nem haladhatják meg teljes 
kapacitásuk 50 százalékos kihasználtságát azokban a megyékben/helységekben, ahol az 
elmúlt 14 napban összesített esetszám kevesebb vagy egyenlő 1,5/1000 lakos; nem 
haladhatják meg a teljes kapacitásuk 30 százalékos kihasználtságát, ha az elmúlt 14 
napban összesített esetszám 1000 lakosra számítva nagyobb 1,5-nél, de kevesebb vagy 
egyenlő mint 3/1000 lakos, és tilos a tevékenységük, ha az illető megyében/helységben az 
1000 lakosra számított esetszám meghaladja a 3-at.  
51. Javasolt, hogy a közintézmények, hatóságok, kereskedelmi egységek és szakágazati 
egységek továbbra is úgy szervezzék meg tevékenységüket, hogy kötelezően biztosítva 
legyen a székhelyre való belépéskor a járványtani szűrés, a kezek fertőtlenítése úgy a saját 
személyzet mint a látogatók számára az egészségügyi és belügyminiszter közös rendelete 

szerint.  

52. A fogászati rendelőkben és a non-Covid egészségügyi egységekben továbbra is 
kötelező a tevékenység, az egészségügyi miniszter ide vonatkozó rendelete szerint való 
megszervezése.  

53. A szerencsejátékokban érdekelt kereskedelmi egységek, szépségszalonok, turisztikai 
szállásadók, közös helyiségekben irodai munkát folytató egységek továbbra is kötelesek 
betartani a gazdasági és egészségügyi miniszterek megelőzési előírásokról szóló közös 
rendeletének előírásait.  

54.   A szerencsejátékokban érdekelt kereskedelmi egységek kötelesek betartani az 
ügyfélszolgálati időintervallumra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat amelyeket a 

Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága állapít meg határozatok révén a Fertőző 
betegségek technikai-tudományos támogató csoportjának vagy a megyei/Bukaresti 
Sürgősségi Helyzetek Bizottságának javaslatai révén. Az előírásokat azokra a 
közigazgatási/területi egységekre vonatkozóan határozzák meg, ahol megállapítják a Sars-
Cov-2 vírus intenzív terjedését.  

55. A kültéri strandokat vagy konditermeket működtető kereskedelmi egységek továbbra 
is kötelesek betartani a megelőzési előírásokat az ifjújsági és sport-, valamint az 
egészségügyi miniszterek közös rendeletei szerint.  



56.  A balneáris kezelési szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi egységek továbbra is 
kötelesek betartani az egészségügyi miniszter rendelete által előírt megelőzési 
szabályokat. 

57. Továbbra is fenntartják, hogy a bölcsődékben, óvodákban és az afterschool-okban a 
tevékenység csak az oktatási miniszter, a munkaügyi és szociális és az egészségügyi 
miniszter közös rendeletében megszabott feltételek betartásával működhet.  

58. Továbbra is engedélyezett az oktatási tevékenység az oktatási egységekben, valamint 

az egyéb specifikus tevékenységek, és a vizsgák megszervezése a 
tanulók/hallgatók/pedagógusok számára, ha betartják az oktatási-, és egészségügyi 
miniszterek közös rendeletének előírásait.  

59. Javasolt, hogy amennyiben 7 egymást követő nap folyamán 3 Sars-Cov-2 
megbetegedési eset jelenik meg egy a diákok/hallgatók elszállásolását szolgáló épületben, 
akkor az épületet zárják be 14 napra. Azok a diákok/hallgatók, akik nem tudnak hazamenni 
vagy más helyen megszállni, az illetékes oktatási egység kell biztosítson karantén jellegű 
szállást, valamint kell biztosítsa az alapszükségletek ellátását.  
60. Javasolt a távmunka  vagy otthoni munkavégzés lehetőségének kötelező 
elemzése/mérlegelése minden közintézmény és magán egység esetében.  

61. A tömegszállítás zsúfoltságának elkerülése érdekében a köz- és 
magánintézmények/egységek úgy szervezzék meg tevékenységüket, hogy a személyzetet 
úgy csoportosítsák, hogy a két csoport legkevesebb egy óra különbséggel kezdje lépjen 
szolgálatba.  

62. Az elmúlt 14 napra vonatkozó összesített esetszám szerinti besorolás megállapítása, a 
vonatkozó előírások betartása és hatályba léptetése érdekében legtöbb 48 órán belül kell 
megtörténjen a szóban forgó mutatók elérésétől számítva, amiről a megyei/Bukaresti 
Sürgősségi Helyzetek Bizottság hoz határozatot a megyei közegészségügyi igazgatóságok 
által előterjesztett adatok alapján, és az intézkedések 14 napig lesznek érvényben, amely 
időszak leteltével újraértékelésre kerülnek.  

63. A Megyei/Bukaresti Közegészségügyi Igazgatóságok napi rendszerességgel minden 
fennhatóságuk alá tartozó településre kiszámolják az összesített esetszámot és 
bemutatják a fölérendelt Sürgősségi Helyzetek Bizottságnak az elemzést a jelen 
határozatban megállapított határértékek elérésétől számított legtöbb 24 órán belül.  

64. 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 sérülékeny 
kategóriákat ellátó központokban kialakult gócpontokat, beleértve a bentlakásokat és 
kórházakat.  
 
 

A magas járványtani kockázatot jelentő országok/térségek jegyzéke  



 
SÁRGA ZÓNA (14 napos házi elkülönítés, karantén)  

 

Az állam megnevezése Az új koronavírus-fertőzések 14 napra 
összesített incidenciája százezer (100 

000) lakosra vetítve* 

Andorra  1128.9  

 

Izrael 713.7  
 

Montenegró 571.5  
 

Csehország 493.1  
 

Francia Polinézia 487.0  
 

Guam 432.8  
 

Argentína 408.4  
 

Belgium 402.5  
 

Bahrein 396.8  
 

Hollandia 364.2  
 

Bahama-szigetek 330.7  
 

Aruba 329.2  
 

Gibraltár 314.5  
 

Spanyolország 308.1  

Costa Rica 304.9  
 

Franciaország 293.1  
 

Moldova Köztársaság 278.9  
 

Nagy- Brittania 253.2  



 

Izland 252.9  
 

Puerto Rico 251.1  
 

Bonaire, Saint Eustatius és Saba-szigete 242.5  
 

Örményország 238.4  
 

Libanon 237.8  
 

Zöld- foki szigetek 236.6  
 

Panama 229.8  
 

Szlovákia 197.7  
 

Amerikai Egyesült Államok 196.8  
 

Kolumbia 195.2  
 

Kuvait 180.0 
 

Brazília 171.8  
 

Málta Köztársaság 171.6  
 

Omán 169.6  
 

 
 
*Az ECDC által 2020. október 12-én, hétfőn közzétett adatok 


