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A 4/2021. 01.18. 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 pandémiával 

összefüggésben alkalmazandó intézkedések meghatározására 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 
(1) Mentesülnek a karanténkötelezettségtől  azok a Romániába belépő személyeknek 
vagy  kontaktszemélyek, akik megkapták a koronavírus elleni oltást és az emlékeztető 
oltást is, és a a második oltás időpontjától eltelt legalább 10 nap. 
 
(2) 
A védőoltás beadását, beleértve az emlékeztető oltás beadását is, a Romániában vagy 
külföldön az azt beadó egészségügyi egység által kiállított dokumentummal igazolják.   
 
3. cikk 
(1) A Nagy-Britanniából és Észak-Írországból érkező személyekre a Sürgősségi Esetek 
Országos Bizottsága 1/2021. számú határozatának előírásai, az utólagos módosításokkal 
és kiegészítésekkel, valamint a 36/2020. számú határozat 3. cikke (5) bekezdésének 
előírásai  vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, kivéve a 
Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 36/2020. számú határozat 3. cikke (2) és (3) 
bekezdésének előírásait.  
(2) Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 36/2020. számú határozat 5. cikkének előírásai 

– a karanténkötelezettség időszakos feloldása –, az utólagos módosításokkal és 



kiegészítésekkel, azokra a személyekre is vonatkoznak, akik Nagy-Britanniából és Észak-

Írország Egyesült Királyságából érkeznek Romániába. 

 (3) A Nagy-Britanniából és Észak-Írország Egyesült Királyságából érkező személyek, 

akikre Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 36/2020. számú határozata 3. cikke (5) 

bekezdésének előírásai, valamint a jelen határozat 2. cikkének előírásai vonatkoznak, a 

Romániába való belépéskor nem  kell negatív tesztet felmutatniuk.  

 

4. cikk 
Az előírt 14 napnál hamarabb, azaz a tizedik napon kiléphetnek a karanténból azok a 
személyek, akik közvetlen kapcsolatban álltak igazoltan fertőzött személlyel, de a 
nyolcadik napon tesztelik magukat és a teszt eredménye negatív. 

 

5. 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 

 

 
 


