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Az 1/2021. 01.3. 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, a Nagy-Britannia  és Észak-
Írország Egyesült Királyságába induló, illetve az onnan érkező repülőjáratok 
újraindítására, valamint  az innen Romániába érkező személyek számára meghatározott  
intézkedések bevezetésére vonatkozóan  
 
 
 
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 
2021. január  4-én 19 órától újraindítják a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságába induló, illetve az onnan érkező repülőjáratokat Románia összes 
repülőterén. 
 
3. cikk 
(1) A Nagy-Britanniából és Észak-Írországból érkezők Romániába való belépéskor  fel kell 

mutassanak egy igazolást  antigén gyorsteszről  vagy PCR típusú tesztről, amely az elmúlt 

48 órában készült. 

(2) Azon személyek esetében, akik az Egyesült Királyságból vagy Észak Írországból 
érkeznek, karantén kötelezettség alóli mentesség csak a következő személyek esetében 
érvényes: 
 a) a 2,4 tonnánál nagyobb engedélyezett összsúlyú teherszállító gépjárművek vezetői;  
b) azon személyszállító gépjárművek vezetői, amelyek több mint 9 férőhellyel 
rendelkeznek, beleértve a gépjárművezetőét is; 



 c) az a) és b) pontoknál megnevezett gépjárművezetők, akik a munkájuk elvégzése 
érdekében a lakhelyük szerinti államból az Európai Unió bármely tagállamába, vagy az 
Európai Unió valamelyik tagállamából a lakhelyük szerinti államba utaznak, függetlenül 
attól, hogy ezt egyéni eszközökkel vagy saját számlájukra teszik;  
d) a repülőgép pilóták és a repülőgépek személyzete;  
e) az országon átutazó személyek, amennyiben az ország területére lépésüket követően, 
legtöbb 24 órán belül elhagyják Romániát; 
 f) a Bukarestben akkreditált diplomáciai missziók, konzuli hivatalok és más diplomáciai 
képviseletek tagjai, a diplomáciai útlevéllel rendelkezők, a diplomáciai személyzetnek 
minősülő személyek, valamint Románia Diplomáciai és Konzuli Testületének tagjai és a 
diplomáciai és szolgálati útlevéllel rendelkezők, valamint ezek családtagjai. 
 

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

 

 

FLORIN-VASILE CÎȚU miniszterelnök, 

a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának elnöke 

 

 
 


