BELÜGYMINISZTÉRIUM
SÜRGŐSSÉGI ESETEK HARGITA MEGYEI BIZOTTSÁGA

17/2021.03.19. számú határozat
Kiegészítő intézkedések bevezetése az új koronavírussal való megfertőződés
kockázatának csökkentése érdekében Hargita megyében
Figyelembe véve a 293/2021. számú kormányhatározat előírásait a vészhelyzet
meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén 2021. március 14-től kezdődően,
és egyes intézkedések meghozatalát erre az időszakra a COVID–19-járvány megelőzése
és megfékezése érdekében;
Szem előtt tartva:
- az új SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 járvány terjedését;
- a COVID–19-fertőzések számának az utóbbi 14 napi összesített adatait Hargita megye
településein;
- Románia Kormányának 21/2004. számú sürgősségi rendeletét a Sürgősségi Esetek
Országos Menedzsmentrendszeréről;
- az 55/2020. számú törvény előírásait a COVID–19-járvány megelőzése és
megfékezése érdekében, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel;
- a 136/2020. számú törvény előírásait egyes intézkedések bevezetésére vonatkozóan a
közegészségügy területén a biológiai és járványügyi kockázatot jelentő esetekben,
valamint az 55/2020. számú törvény előírásait a COVID–19-járvány megelőzése és
megfékezése érdekében;
- az Intervenciókat Irányító és Koordináló Országos Központ 143 162/2020. számú
átiratát;
- a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 16/2021. számú határozatát a
vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan;
- a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 16/2021. számú határozatát a
vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan;
- az oktatási miniszter és az egészségügyi miniszter 3235/93/2021. számú rendeletét;
- a 192/2020. számú sürgősségi kormányrendeletet, az 55/2020-as törvény
módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, a COVID–19-járvány megelőzése és
megfékezése érdekében hozott intézkedésekről, valamint a 81/2028-as törvény 7-es
cikkelyének a) betűje módosítására vonatkozóan, a távmunka szabályozását illetően;
- az Országos Közegészségügyi Intézet 19491/2020. számú átiratát;
a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága elfogadja jelen
HATÁROZATOT:

1. cikkely

Figyelembe véve az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszámot, a jelen határozat
elfogadásától kezdődően a következő intézkedéseket hozzák a vészhelyzet idejére:
– kötelező a védőmaszk használata közterületeken, kereskedelmi egységekben,
tömegközlekedési eszközökön és a munkahelyeken minden 5 éven felüli személynek,
úgy, hogy az orrot és a szájat is takarja; ennek eltávolítása csak rövid időre
engedélyezett, dohányzás, élelmiszer és ital fogyasztásakor a teraszokon kívül,
valamint egyéni sporttevékenység vagy más hasonló tevékenység végzése közben, de
csak abban az esetben, ha a személyek a gyalogosforgalom által használt területeket
elkerülik, és legkevesebb 2 m-es távolságot tartanak más személyekkel szemben;
– az élelmiszerpiacok tevékenysége, beleértve a mozgópiacok tevékenységét is, a
közigazgatási, fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter, a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a munkaügyi miniszter
közös rendelete előírásainak a betartásával történik;
– az egyházak tevékenysége, beleértve a közös miséket és imádkozást, a
templomokban és/vagy ezeken kívül történik, az egészségvédelmi szabályok
betartásával, amelyeket az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter közös
rendelete szabályoz, amit az 55/2020. számú törvény 45-ös cikkelye és 71-es
cikkelyének (2) bekezdése értelmében adtak ki, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
– a körmenetek és/vagy zarándoklatok szervezése csak azoknak a személyeknek a
részvételével lehetséges, akiknek lakhelye az adott településen van, ahol a vallásos
esemény zajlik; azon személyek részvétele, akiknek a lakhelye más településen van,
nem engedélyezett;
- tiltott a közúti személyszállítás időszakos szolgáltatásokon keresztül, valamint a
menetrend szerinti járatok számának növelése, az érvényben lévő szabályozások
értelmében, a körmeneteken és/vagy zarándoklatokon való részvétel érdekében;
- a múzeumok, könyvtárak, könyvesüzletek, filmszínházak, filmstúdiók és rádió stúdiók,
az előadásokat és/vagy koncerteket szervező intézmények, a művészeti népiskolák
működése, valamint szabadtéri kulturális események csak a kulturális miniszter és az
egészségügyi miniszter közös rendelete által megszabott feltételek mellett
történhetnek;
– betiltják azon szabadidős és sporttevékenységeket, amelyeket szabadtéren szerveznek,
kivételt képeznek azok, amelyeken legtöbb 10 olyan személy vesz részt, aki nem egy
háztartásban él, az egészségügyi miniszter, az ifjúsági és sportminiszter, a
környezetvédelmi miniszter vagy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter közös
rendelete alapján;
– megtiltják az ünneplés, évforduló, szórakozás céljából szervezett köz- és/vagy
magánjellegű találkozók szervezését beltérben/kültérben;
– megtiltják a magánjellegű rendezvények (esküvők, keresztelők, díszebédek stb.)
szervezését zárt térben – szalonokban, kultúrotthonokban, éttermekben, bárokban,
kávézókban, termekben/rendezvénytermekben és más hasonló helyeken;
– megtiltják a magánjellegű rendezvények (esküvők, keresztelők, díszebédek stb.)
szervezését nyílt térben, úgymint szalonokban, kultúrotthonokban, éttermekben,
bárokban, kávézókban, termekben/rendezvénytermekben és más hasonló helyeken;

– engedélyezett a felnőtteknek szóló felkészítők és műhelymunkák szervezése, beleértve
azokat is, amelyek európai uniós finanszírozású projektek kivitelezésére irányulnak,
legtöbb 25 személy részvételével zárt térben és legtöbb 50 személy részvételével nyílt
téren, a közegészségügyi szabályozások betartásával, amelyeket az egészségügyi
miniszter rendelete ír elő;
– engedélyezett a védelmi és a közrend fenntartásában tevékenykedő intézmények
szabadtéri rendezvényeinek megszervezése, egy járványtani orvos felügyelete mellett;
– engedélyezett a diplomáciai tevékenységek szervezése a külképviseletek és
konzulátusok székhelyén Romániában, szabadtéren, oly módon, hogy legkevesebb 4
nm-es felület álljon minden résztvevő rendelkezésére, az egészségvédelmi szabályok
betartása mellett;
– engedélyezett a 60/1991. számú, a gyülekezések szervezésére és lebonyolítására
vonatkozó törvény előírásai értelmében a gyűlések és tüntetések szervezése legtöbb
100 személy részvételével, a következő intézkedések betartásával:
a) kötelező a védőmaszk használata minden résztvevő által, úgy, hogy az orrot és szájat
is takarja;
b) kötelező a kézfertőtlenítés minden személy számára, aki az adott térbe érkezik, ahol
a gyűlés vagy a tüntetés zajlik;
c) legkevesebb 1 m-es távolság tartása a résztvevők között és legkevesebb 4 nm-es
felület álljon minden résztvevő rendelkezésére;
d) kézfertőtlenítés azon személyek részére, akik szóróanyagot osztanak a gyűlés vagy
tüntetés idején;
e) az egyéni és közösségi higiéniai szabályok alkalmazása a fertőzés elkerülése és a
SARS-CoV-2 vírus terjedésének megfékezése érdekében;
– megtiltják a településeken belül a 6 főnél nagyobb gyalogoscsoportok közlekedését,
ha nem egyazon család tagjai, valamint az ilyen csoportok kialakulását;
- megtiltják minden településen a személyeknek a lakhelyük/tartózkodási helyük
elhagyását 22–5 óra közötti időintervallumban, a következők kivételével:
a) munkavégzés céljából, a lakhely és munkahely között és vissza;
b) orvosi ellátás érdekében, amely nem halasztható és amelyet nem lehet
távkonzultációval végezni, valamint gyógyszer beszerzése érdekében;
c) település elhagyásakor, azok esetében, akik átutazóban vannak vagy repülővel,
vonattal, autóbusszal vagy más közlekedési eszközzel utaznak, és amelyet bizonyítani
tudnak a jegy felmutatásával vagy az utazás kifizetésének a bizonylatával;
d) indokolt esetben, mint gyermek gondozása/kísérete, idősgondozás, betegek,
fogyatékkal élő személyek ellátása vagy családtag halála esetén;
- a munkavégzés céljából történő lakhelyelhagyás okának ellenőrzése érdekében a
személyek kötelesek bemutatni az ellenőrző hatóság képviselőinek a munkahelyi
igazolványt vagy a munkáltató által kiállított igazolást vagy a saját felelősségre kitöltött
nyilatkozatot;
- a személyes okokból történő lakhelyelhagyás esetén a személyek kötelesek
bemutatni az ellenőrző hatóság képviselőinek a saját felelősségre kitöltött
nyilatkozatot, amelyet előzetesen töltöttek ki, és tartalmazza a család- és keresztnevet,

a születési dátumot, a lakhely/munkavégzés helyének megnevezését, a kijárás okát, a
kitöltés dátumát és az aláírást;
– engedélyezik a kereskedelmi egységek beltéri tevékenységét, amely élelmiszerek,
alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával, értékesítésével és
felszolgálásával jár (vendéglők, kávézók) 6–22 óra között, a helyiség maximális
befogadóképességének 50%-os kihasználásáig, azokon a településeken, ahol az utóbbi
14 napban jegyzett összesített esetszám nem haladja meg az 1,5/1000 lakost: a
maximális befogadóképesség 30%-os kihasználásáig azokon a településeken is
engedélyezik, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám meghaladja az
1,5/1000 lakost, de 3/1000 lakosnál kevesebb, de tilos ott, ahol az érték meghaladja a
3/1000 lakos mutatót;
- a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken a vendéglők, kávézók
működése 6–22 óra között megengedett, a helyiség maximális befogadóképességének
50%-os kihasználásáig azokon a helyeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített
esetszám nem haladja meg az 1,5/1000 lakost: a maximális befogadóképesség 30%-os
kihasználásáig engedélyezett azokon a helyeken is, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett
összesített esetszám meghaladja az 1,5/1000 lakost, de 3/1000 lakosnál kevesebb: csak a
szállóvendégek esetében engedélyezett azokban a megyékben/településeken, ahol az
érték meghaladja a 3/1000 lakos mutatót;
– a fenti intézkedések azokra a gazdasági szereplőkre is vonatkoznak, akik zárt
közterületen folytatnak tevékenységet, amelynek tetőzete, mennyezete van, és
legkevesebb két fallal van elválasztva, függetlenül ennek természetétől vagy időszakos,
illetve állandó jellegétől;
– abban az esetben, amikor a gazdasági szereplők tevékenysége korlátozott vagy nem
folytatható, engedélyezett az élelmiszer és élelmiszertermékek, valamint alkoholos és
alkoholmentes termékek elkészítése és forgalmazása, ha nem az adott helyiségben
fogyasztják ezeket; a gazdasági szereplők betartják az egészségügyi miniszter és a
gazdasági, energiaügyi és kereskedelmi miniszter közös rendeletében előírtakat;
– az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállítása,
értékesítése, fogyasztása megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek
felszolgálása és elfogyasztása az erre megfelelő, szabadtérben kialakított helyeken
történik, azok kivételével, amelyek zárt közterületen folytatnak tevékenységet,
amelynek tetőzete van, mennyezete van, és legkevesebb két fallal van elválasztva,
függetlenül ennek természetétől vagy időszakos, illetve állandó jellegétől, ahol
biztosítva van az asztalok közötti legkevesebb kétméteres 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 közös rendeletébe foglalt egészségvédelmi
előírásokat;
– tiltott a bárok, klubok és diszkók működtetése;
– azok a gazdasági egységek, amelyek kereskedelmi/szolgáltatási tevékenységet
végeznek zárt és/vagy nyílt téren, köz- és/vagy magánterületen, kötelesek a
tevékenységüket 5–21 óra közötti időintervallumban megszervezni; kivételt képeznek
az 5–21 óra közötti időintervallum alól azok, akik házhoz szállítással foglalkozókkal

dolgoznak; a gyógyszertárak, benzinkutak, házhoz szállítók, valamint azon közúti
személyszállítással foglalkozók, akik legkevesebb 9 személyes járművet üzemeltetnek,
a gépkocsivezetővel együtt, és legkevesebb 2,4 tonna súlyú gépjárművet üzemeltetnek,
végezhetik tevékenységüket, az egészségvédelmi normák betartásával;
– azokban a kereskedelmi központokban, amelyekben több gazdasági szereplő is
tevékenységet folytat, nem engedélyezett a játszóterek, a játéktermek, valamint a
bárok, klubok, diszkók üzemeltetése;
– felfüggesztik azoknak a gazdasági egységeknek a tevékenységét, akik zárt térben
működnek, a következő területeken: uszodák, játszóterek, játéktermek;
– a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi szereplők
tevékenysége engedélyezett, azzal a feltétellel, 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 lakossal; 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;
– a fogászati rendelők és a nem COVID egészségügyi egységek tevékenységének
folytatása az egészségügyi miniszter rendelete alapján történik;
– az afrikai sertéspestis megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységek
csoportos vadászatokon legfeljebb 20 személy részvételével bonyolíthatók le;
– azok a gazdasági egységek, amelyek szerencsejátékokat üzemeltetnek,
szépségápolással foglalkoznak, szállásszolgáltatást biztosítanak, valamint nyitott, közös
felületű irodahelyiségekben folytatnak tevékenységet, kötelesek betartani az
egészségügyi és a gazdasági miniszter közös rendeletében előírt megelőzési normákat;
– azok a gazdasági egységek, amelyek kültéri strandokat, kültéri uszodákat,
sporttermeket és edzőtermeket működtetnek, kötelesek betartani az egészségügyi
miniszter és a sport- és ifjúsági miniszter közös rendeletét;
– azok a gazdasági egységek, amelyek gyógykezelési tevékenységet folytatnak,
kötelesek betartani, a megelőzés érdekében, az egészségügyi miniszter rendeletét;
– 2021. márcus 14-től a hegyvidéki üdülőtelepeken működő szállodák és panziók
befogadóképességük
legfeljebb
70
százalékát
kihasználva
fogadhatnak
szállóvendégeket, a következő településeken: Tusnádfürdő, Borszék, Homoródfördő,
Hargitafürdő;
– az 55/2020. törvény 5. cikkelyének (3) bekezdésének f) betűje értelmében, az
utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal, a sípályák és/vagy a sízésre kialakított
útvonalak használata, melyet a 263/2001 számú kormányhatározat 2. cikkelye
szabályoz a sípályák és sízésre kialakított útvonalak engedélyezésére, fenntartására és
kiaknázására vonatkozóan, valamint a gazdasági szereplők működésére vonatkozóan,
akik kiaknázzák/fenntartják ezeket, a gazdasági miniszter, a közigazgatási, fejlesztési és
közmunkálati miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a munkügyi miniszter
közös rendeletének előírásai alapján történik;

– a bölcsődék és az iskola utáni tevékenységek csak akkor engedélyezettek, ha
betartják az egészségügyi miniszter, az oktatási és kutatási miniszter, a munkaügyi
miniszter közös rendeletének előírásait;
– 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;
– a vészhelyzet idején, a munkáltatók elrendelik az otthoni munkavégzést vagy a
távmunkát, ott, ahol a tevékenységek ezt lehetővé teszik, az 53/2003. számú
munkatörvénykönyv 108–110. cikkelyének értelmében, ennek utólagos módosításaival
és kiegészítéseivel, valamint a 81/2018. számú, a távmunkára vonatkozó törvény
előírásai alapján, ennek utólagos módosításaival;
– abban az esetben, ha nem megoldható az alkalmazott munkavégzése távmunka vagy
otthoni munkavégzés formájában, a tömegközlekedési eszközökön való zsúfoltság
elkerülése érdekében a magán- és közintézmények, valamint a gazdasági szereplők,
ahol több mint 50 főt foglalkoztatnak, úgy kell megszervezzék a programjukat,, hogy
alkalmazottaikat legkevesebb két csoportra osszák, és munkakezdésük, illetve a
munkájuk befejezése között legalább egyórányi eltérés legyen;
– a sportlétesítményekben zajló erőnléti felkészülési tevékenységek – amelyeket a
69/2000. számú, utólagosan módosított és kiegészített törvény határoz meg –,
amelyek edzőtáborokból, edzésekből, Romániában rendezett sportvetélkedőkből
állnak, csak az ifjúsági és sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter közös
rendelete szerint szervezhetők, amelyet az 55/2020-as törvény 43. és 71. cikkelyének
(2) bekezdése értelmében hoztak, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal;
– a megyében a sportvetélkedőket közönség nélkül bonyolítják le, és csak az ifjúsági és
sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter közös rendelete szerint, amelyet az
55/2020-as törvény 43. és 71. cikkelyének (2) bekezdése alapján hoztak, az utólagos
kiegészítésekkel és módosításokkal;
– a leigazolt, hivatásos sportolók födött vagy kültéri medencékben edzhetnek, és a
beltérben zajló erőnléti felkészülés csak akkor megengedett, ha a résztvevők betartják
a távolságtartási szabályokat, úgy, hogy biztosítva legyen a 7 nm felület sportolónként.
2. cikkely
Frissül azon közigazgatási egységek listája, amelyekben az új koronvírus-fertőzések 14
napra összesített száma ezer lakosra vetítve kisebb vagy egyenlő 1,5-nél, azaz: Etéd,
Szentábrahám, Balánbánya, Bélbor, Borszék, Fenyéd, Kápolnásfalu, Csíkcsicsó,
Csíkszentgyörgy, Csíkkarcfalva, Gyergyócsomafalva, Gyergyóholló, Csíkkozmás,
Székelykeresztúr,
Csíkdánfalva,
Székelyderzs,
Oroszhegy,
Gyergyóditró,
Felsőboldogfalva,
Szépvíz,
Galócás,
Gyergyószentmiklós,
Gyergyóalfalu,
Gyergyószárhegy, Lövéte, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok, Homoródszentmárton,
Homoródalmás, Csíkszereda, Csíkszentmihály, Bögöz, Székelyudvarhely, Csíkpálfalva,
Kászonaltíz, Galambfalva, Parajd,
Csíkrákos, Gyergyóremete,
Máréfalva,
Csíkszentdomokos, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíkszentimre, Újszékely,

Madéfalva, Várhegy, Siménfalva, Csíkszenttamás, Tusnád, Kányád, Székelyvarság,
Szentegyháza, Vasláb, Zetelaka.
Ezeken a településeken az 1. cikkelyben meghatározott intézkedések mellett a
következő intézkedéseket is bevezetik:
- megengedett a filmszínházakban, előadótermekben és/vagy koncerttermekben zajló
tevékenységek szervezése és lebonyolítása a nézők jelenlétében a helyiség maximális
befogadóképességének 50%-os kihasználásáig;
- engedélyezik a szabadtéri előadások, koncertek, nyilvános és magánfesztiválok vagy
egyéb kulturális események szervezését és lebonyolítását legtöbb 300 ülőhellyel
rendelkező néző részvételével, legalább 2 méteres távolsággal a székek között és a
védőmaszk viselésével;
- engedélyezik a kereskedelmi egységek beltérben zajló tevékenységét, amelyek
élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával,
értékesítésével és felszolgálásával jár – vendéglők, kávézók – 6–22 óra között, a
helyiség maximális befogadóképességének 50%-os kihasználásáig;
- a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken a vendéglők, kávézók
működése 6–22 óra között megengedett, és a helyiség maximális
befogadóképességének 50%-os kihasználásáig;
- abban az esetben, ha a fent említett kereskedelmi egységek tevékenysége korlátozott
vagy nem folytatható, az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú
italok előállítása, értékesítése megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek
felszolgálása és elfogyasztása nem az illető egységekben (beltérben) történik; az
élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállítása,
értékesítése, felszolgálása megengedett, azzal a feltétellel, hogy a termékek
felszolgálása és elfogyasztása az ennek megfelelő, szabadtérben kialakított
helyiségekben történik, ahol biztosított az asztalok közötti legkevesebb kétméteres
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-as számú
törvény 71. cikkelyének (2) bekezdése értelmében, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel kiadott közös rendeletébe foglalt egészségvédelmi előírásokat;
- engedélyezik a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi
egységek tevékenységét a helyiség maximális befogadóképességének 50%-os
kihasználásáig.
3. cikkely
a) Azokban a Hargita megyei közigazgatási egységekben, ahol az új koronavírusfertőzések 14 napra összesített száma ezer lakosra vetítve 1,5 és 3 között van, az 1.
cikkben meghatározott intézkedések mellett a következő intézkedéseket is bevezetik:
- megengedett a filmszínházakban, előadótermekben és/vagy koncerttermekben zajló
tevékenységek szervezése és lebonyolítása a nézők jelenlétében a helyiség maximális
befogadóképességének 30%-os kihasználásáig;
- engedélyezik a kereskedelmi egységek beltérben zajló tevékenységét, amelyek
élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok előállításával,

értékesítésével és felszolgálásával jár (vendéglők, kávézók) 6–22 óra között, a helyiség
maximális befogadóképességének 30%-os kihasználásáig;
- a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken a vendéglők, kávézók
működése 6–22 óra között megengedett, és a helyiség maximális
befogadóképességének 30%-os kihasználásáig;
- abban az esetben, ha a fent említett kereskedelmi egységek tevékenysége korlátozott
vagy 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 biztosított 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-as számú
törvény 71. cikkének (2) bekezdése értelmében az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel kiadott közös rendeletébe foglalt egészségvédelmi előírásokat;
- engedélyezik a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel rendelkező kereskedelmi
egységek tevékenységét a helyiség maximális befogadóképességének 30%-os
kihasználásáig; az intézkedés nem vonatkozik a Loteria Română Rt. ügynökségeire és a
sportfogadási ügynökségekre, valamint csak az ügyfeleknek szóló jegyek
kibocsátásának műveleteire vonatkozik a hatályos egészségügyi védelmi normák
betartása mellett.
b) Az a) pontban meghatározott intézkedéseket a következőképpen alkalmazzák:
 Csíkszentléleken,
Salamáson,
Gyergyóújfaluban,
Maroshévízen,
Gyergyótölgyesen a 2021. március 12., 23 óra – március 26. közötti időszakra;
 Tusnádfürdőn, Korondon, Farkaslakán, Madarason, Románandrásfalván,
Csíkszentkirályon a 2021. március 19., 22 óra – április 2. közötti időszakra.
4. cikkely
a) Azokban a Hargita megyei közigazgatási egységekben, ahol az új koronavírusfertőzések 14 napra összesített száma ezer lakosra vetítve meghaladja a 3-at, az 1.
cikkben meghatározott intézkedések mellett a következő intézkedéseket is bevezetik:
- 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; az intézkedés nem vonatkozik a Loteria Română Rt.
ügynökségeire és a sportfogadási ügynökségekre, valamint csak az ügyfeleknek szóló
jegyek kibocsátásának műveleteire vonatkozik a hatályos egészségügyi védelmi normák
betartása mellett;
- a helyi sürgősségi esetek bizottságai elemzik a bölcsődék biztonságos
üzemeltetésének lehetőségét, a meghozott intézkedésekről értesítik a sürgősségi
esetek megyei bizottságát.
b) Az a) pontban meghatározott intézkedéseket a következőképpen alkalmazzák:
 Oklándon a 2021. március 12., 23 óra – március 26. közötti időszakra.
5. cikkely
Jelen határozat elfogadásától kezdődően a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei
Bizottságának 15/2021.03.12. számú határozata hatályát veszti.
6. cikkely
Az Oltul Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Felügyelősége az Állandó Műszaki
Titkárságon keresztül közli a jelen határozatot a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei
Bizottsága minden tagjának.
7. cikkely
Hargita Megye Prefektusi Hivatala jelen határozatot sürgősséggel közli a Sürgősségi
Esetek Helyi Bizottságainak, végrehajtás céljából.
8. cikkely
Jelen határozatot közzéteszik Hargita Megye Prefektusi Hivatalának honlapján és az
Oltul Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Felügyelősége honlapján.

MARIUS ȚEPELUȘ prefektusi hatáskörrel felruházott alprefektus,
a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottságának elnöke

