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Az 56/2020.12.5. számú HATÁROZAT  

azoknak a magas járványügyi kockázatot jelentő országok /térségek/területek 

jegyzékének jóváhagyására, amelyek esetében karanténintézkedést alkalmaznak az 

innen érkező személyek számára Romániába való belépéskor, valamint a COVID-19 

járvánnyal összefüggésben alkalmazandó további intézkedések meghatározása 

 

 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT:  

 

1.cikk 

 Jóváhagyják a magas járványügyi kockázatot jelentő országok/térségek/területek 
jegyzékét, amelyek esetében karanténintézkedést alkalmaznak az innen érkező 
személyek számára Romániába való belépéskor, a mellékletben meghatározottak 
szerint. 
  
2. cikk   

(1) Javasolják a zárt terű élelmiszerpiacok tevékenységének a folytatását.  

(2) A SARS-CoV-2 fertőzések terjedésének korlátozása érdekében az egészségügyi 
minisztérium rendeletet fog kiadni a többi illetékes szaktárcával közösen –  Fejlesztési, 
Középítkezési és Közigazgatási Minisztérium, az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság – amelyben leszögezik, milyen körülmények között és milyen óvintézkedések 
mellett zajlik majd a tevékenység a zárt terű élelmiszerpiacokon. 
 

3. cikk 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 36/2020. 07.21. számú, a COVID-19 pandémia 
megállapításáról és a lakosság védelméért szükséges intézkedések megállapításáról szóló 
határozat 3. cikkét két új bekezdéssel egészítik ki:   
„(5) Ezenkívül mentesülnek a 2. cikk rendelkezései alapján megállapított intézkedés alól 
azok a személyek, akik az országba való belépésüket megelőző 90 napban pozitívnak 
bizonyultak a SARS-COV-2 vírusfertőzésben, ezt orvosi dokumentumok vagy a Corona-
forms adatbázisa bizonyítja, és legalább 14 nap telt el a visszaigazolás dátuma és a az 
országba való belépés között.” 



„(6) A 136/2020. számú törvény által elrendelt karaténintézkedések alól mentesülnek 
azok a személyek, akiknek visszaigazolt koronavírusos esettel esettel volt kontaktusuk, ha 
orvosi dokumentumok vagy a Corona-forms adatbázisa bizonyítja, hogy a 
kapcsolatfelvételt megelőző 90 napban legalább egy pozitív tesztet végeztek, valamint  
az első pozitív teszt és a kapcsolatfelvétel időpontja között legalább 14 nap telt el.” 
 

4. cikk 

(1) Javasolják, hogy 2020. december 6-án 23 óra és 2020. december 7-én 5 óra között 
minden településen mentesüljenek a kijárási tilalom alól a  választási irodák tagjai, a 
megfigyelők, a jelöltek, a választási folyamatban részt vevő más technikai és kiegészítő 
személyzet tagjai, valamint a felsorolt kategóriák szállítását lebonyolító személyek.  
(2) Országos viszonylatban javasolják, hogy a szavazati joggal rendelkező állampolgárok 
2020. december 6-a hajnali 5 és december 7-e éjjel 1 óra között szabadon mozoghassanak, 
a kijárás okát igazoló dokumentumok bemutatása nélkül.  
 

  
5. cikk  
Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszeréhez 
tartozó struktúrák számára végrehajtás céljából. 
 

LUDOVIC ORBAN miniszterelnök, 

 

a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A magas járványtani kockázatot jelentő országok listája az Sürgősségi Helyzetek 

Országos Bizottsága 56/2020.12.5. számú határozata szerint 

A jegyzék december 5-én 15 órától érvényes.  

  

SÁRGA ZÓNA (14 napos házi elkülönítés, karantén) 

Az állam megnevezése Az új koronavírus-fertőzések 14 napra összesített 
esetszáma százezer (100 000) lakosra vetítve  

Grúzia 1457.2  
 

Szerbia 1340.8  
 

Luxemburg  1213.2  
 

Montenegró 1176.5  
 

Horvátország 1083.5  
 

Andorra 1081.7  
 

Litvánia 1011.2  
 

Szlovénia 990.0  
 

San Marino 954.9  
 

Liechtenstein   
 

763.5 

Ausztria 749.8  
 

Amerikai Egyesült Államok 727.9  
 

Magyarország 720.2  
 

Curaçao  
 

719.6  
 

Francia Polinézia 706.1  
 

Svédország 669.3  



 

Észak-Macedónia 668.0  
 

Portugália 660.1  
 

Svájc 656.4  
 

Lengyelország 634.5  
 

Jordánia 626.4  
 

Olaszország 611.8  
 

Bulgária 591.1  
 

Örményország 558.8  
 

Csehország 542.3  
 

Koszovó 525.8  
 

Dánia 254.3  
 

 
 
 *Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által 2020. 
december 3-án, csütörtökön közzétett adatok 
 
 


