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SÜRGŐSSÉGI ESETEK ORSZÁGOS BIZOTTSÁGA  

 

35/2021.05.29. számú határozat 

a magas járványügyi kockázatot jelentő az országok/területek besorolásának 

módosítására, amely szerint Nagy-Britannia vörös zónába tartozó besorolást kap, 

valamint a  Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 28/2021.05.14. számú 

határozatának módosítására és kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

1.cikk  
Módosítják a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 33/2021.05.27. számú határozatával 
elfogadott magas járványügyi kockázatot jelentő országok/térségek besorolását, amely 
szerint 2021. június 1-jétől kezdődően Nagy-Britannia vörös zónába tartozó besorolást 
kap.  
 
2. cikk 
Módosítják a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 28/2021.05.14. számú határozatát 
és a következőképpen egészítik ki: 

1. A 3. cikkelyt egy új bekezdéssel egészítik ki ((2) bekezdés) a következő tartalommal:  
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a harmadik országból Romániába érkező 
külföldi állampolgároknak 14 napra karanténba kell vonulniuk, függetlenül attól, hogy 
milyen besorolású térségből jönnek, kivételt képeznek: 
a) azok a személyek, akik legalább 10 napja megkapták a koronavírus elleni 
védőoltás teljes dózisát a Romániába való belépésig; 

b) azok a személyek, akik országba való belépést megelőzően 90 nappal fertőződtek 
meg a SARs-CoV-2 vírussal, amelyet orvosi iratokkal bizonyítanak (pozitív RT-PCR teszt a 
diagnózis dátumával, kórházi zárójelentés vagy az országba való belépést megelőző 14 
napban elvégzett IgG típusú antitestek jelenlétét igazoló teszt) vagy a  Corona-forms 
adatbázis ellenőrzése által, és akik esetében legkevesebb 14 nap eltelt a megerősítés és 
az országba való belépés között; 
c) a 3 éves vagy annál kisebb gyermekek, anélkül hogy szükséges lenne a negatív RT-PCR- 
teszt felmutatása; 
d) a 3-nál nagyobb de 16 évnél kisebb gyermekek, ha felmutatnak egy negatív RT-PCR- 
tesztet, amelyet legtöbb 72 órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási 
eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, 
akik saját gépjáművel utaznak); 



e) a magas járványügyi kockázatot jelentő országokból/térségekből beutazó személyek, 
akik a Romániába való belépésük előtt 14 egymásutáni napon zöld zónában 
tartózkodtak; 
f) a 2,4 tonnát meghaladó teherbírású tehergépjárművek vezetői, valamint a 
vezetőüléssel együtt  9-nél több üléses járművek vezetői  (kamion- és buszsofőrök); 
g) az f) pontnál megnevezett gépkocsivezetők, akik hivatásuk gyakorlása érdekében a 
lakóhelyük szerinti államból az Európai Unió egy másik tagállamába vagy az Európai Unió 
másik államából a lakóhelyük szerinti államba utaznak; 
h) a repülőgépek pilótái és a repülőgépek személyzete, valamint mozdonyvezetők és 
vasúti személyzet; 
i) a román kikötőkben romániai lobogó alatt közlekedő belvízi hajókról leszálló 
személyzet, feltéve, hogy a munkáltatók a leszállás ideje alatt biztosítják a nemzetközi 
fuvarozási ágazatban dolgozóknak szóló igazolást, valamint a COVID-19 elleni egyéni 
védőfelszerelést; 
j) azok a romániai gazdasági egységek alkalmazottai, akik az érvényes szerződések 
alapján, Románia területén kívül állnak alkalmazásban, ha az országba történő 
belépéskor szerződéssel bizonyítják jogviszonyukat a külföldi alkalmazóval; 
k) a Romániában leányvállalatokkal/képviseletekkel/fiókokkal vagy kirendeltségekkel 
rendelkező külföldi cégek képviselői, akik az országhatár átlépésekor bebizonyítják 
szerződéses viszonyukat az ország területén található gazdasági egységekkel; 
l) az orvosi, tudományos, gazdasági, védelmi, közrendvédelmi és nemzetbiztonsági, 
közlekedési eszközök használata, telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, 
szervizelése céljából beutazó személyek, valamint a fentebb felsorolt szakterületeken 
tevékenykedő azon személyek, akik bizonyítani tudják szerződéses 
jogviszonyukat/együttműködésüket a Románia területén levő haszonélvezővel, illetve a 
nemzetközi szervezetek felügyelői; 
m) a diplomáciai testületek tagjai, konzuli hivatalok és más Bukarestben elismert 
diplomáciai képviseletek tagjai és a diplomata útlevelek birtokosai, a kölcsönösségi elv 
alapján, a diplomáciai személyzethez tartozó személyek, Románia diplomáciai és konzuli 
testületének tagjai, a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők, valamint ezek 
családtagjai; 
n) a Romániában rendezett sportrendezvényeken részt vevő nemzetközi sportdelegációk 
tagjai, a jogszabályoknak megfelelően, a versenyeket szervező nemzetközi sportfórumok 
tisztviselői, delegált játékvezetők és a versenyekre akkreditált újságírók; 
o) a romániai klubokhoz leigazolt külföldi sportolók, akik saját országos csapataik által 
szervezett nemzetközi versenyeken történő szereplésük nyomán térnek vissza az 
országba, és akiknek az elkezdett sporttevékenységet annál a klubban kell folytassák, 
ahova leigazolták őket, azzal a feltétellel, hogy érvényes szerződésük van egy romániai 
sportklubbal; 



p) a Románia területén szakmai tevékenységet folytató forgatócsoportok, az országban 
való tartózkodás szükségességét igazoló szerződés vagy dokumentum alapján, 
amennyiben a beszállás (tömegközlekedési eszközökkel utazók esetében), vagy az ország 
területére történő belépés (a saját közlekedési eszközökkel utazók esetében) előtt (72 óra)  
SARS-CoV-2 negatív tesztet mutatnak be; 
q) az átutazó személyek, ha az ország területére történő belépéstől számított 24 órán belül 
elhagyják Romániát; 
r) a visszafogadási megállapodások alapján a román hatóságoknak gyorsított eljárással 
átadott személyek; 
s) a román gazdasági egységek alkalmazottai/képviselői, akik Románián kívül utaznak 
szerződések/kereskedelmi megállapodások megkötése/aláírása céljából, amennyiben a 
beszállás (tömegközlekedési eszközökkel utazók esetében), vagy az ország területére 
történő belépés (a saját közlekedési eszközökkel utazók esetében) előtt ( 72 óra) SARS-
CoV-2 negatív tesztet mutatnak be, valamint a tárgyalásokon való részvételt igazoló 
dokumentum vagy az aláírt kereskedelmi szerződés/megállapodást. 
2.  Az 5. cikkely x) betűjét a következőképpen módosítják: 
x) azok a személyek akik, 3 napnál (72 óra) kevesebb ideig maradnak Románia területén 
és felmutatnak egy negatív SARS-CoV-2 teszteredményt, amelyet legtöbb 72 órával a 
beszállás (azok esetében akik tömegszállítási eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve 
az országba való belépés előtt (azok esetében, akik saját gépjáművel utaznak).  Abban az 
esetben ha 3 napon belül nem hagyják el az ország területét, a lakóhelyük szerinti 
megyei közegészségügyi igazgatóság tájékoztatása alapján, vagy ahol az országba 
belépve bejelentették a lakcímet, a  Romániába való belépést követő negyedik naptól 14 
napos karanténba helyezik őket; 
3. A 6. cikkelynél az (1) bekezdés után egy új bekezdést (1.1) vezetnek be a következő 
tartalommal: 
(1.1) Mentesülnek a karanténkötelezettség alól a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált 
betegek azon kontaktszemélyei, akik a fertőzöttel való kontaktust megelőző 90 napban 
átestek a betegségen, amelyet orvosi dokumentumokkal is bizonyítanak ( dátumozott 
pozitív  RT-PCR teszteredmény, kórházi zárójelentés vagy az országba való belépést 
megelőző 14 nappal elvégzett IgG típusú antitest jelenlétét igazoló teszteredmény) vagy  
a  Corona-forms adatbázis ellenőrzése által.  
 

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

 

FLORIN-VASILE CÎȚU 

miniszterelnök, 

a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 


