
 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 44/2021.07.7. számú határozatának melléklete 
 
 
A FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGFÉKEZÉSÉRE JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK A 
VÉSZHELYZET IDEJÉN  
 
 
1. Biztosítani kell a mentőszolgálatok és az önkéntes sürgősségi esetek szolgálatainak 
operatív koordinálását a sürgősségi esetek megyei felügyelőségei és a Bukarest-Ilfov 
Sürgősségi Esetek Felügyelősége által, a helyi rendőrségekét Bukarest Municípium 
Rendőrségének Vezérigazgatósága, valamint a megyei rendőrfelügyelőségek által, a 
70/2020 számú sürgősségi kormányrendelet 521 cikke értelmében, amelyet a 179/2020. 
számú határozattal hagytak jóvá, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel.  
2. Biztosítani kell az idősgondozó otthonok, a fogyatékkal élők gondozóotthonainak, a 
gyermekelhelyező központok, más bentlakóotthonok működésének folytonosságát és az 
alkalmazottak munkaprogramjának meghatározását, a megyei, valamint Bukarest 
Municípium Közegészségügyi Igazgatóságának az engedélyével. 
3. A bentlakó otthonokat működtető szolgáltatók kötelesek a programjukat úgy 
megszervezni, hogy a helyi járványtani helyzetre érvényes előírásoknak megfeleljen, 
betartva a munkajogi szabályokat is. Ezekben a szolgálatokban a tevékenységet az 
illetékes hatóságok által elrendelt, a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megelőzését 
segítő előírások betartásával kell megszervezni.  
4. Biztosítani kell minden sürgősségi esetet menedzselő központ állandó működését, 
valamint a Beavatkozásokat Összehangoló és Irányító Országos Központ, a megyei és a 
bukaresti beavatkozási központok működését. 
5. Szükségesnek tartják továbbra is a védőmaszk viselésének kötelezettségét a 
köztereken, a piacokon, vásárokon, bolhapiacokon, kereskedelmi központokban, a 
tömegközlekedési eszközökön, munkahelyen és minden olyan helyen ahol zsúfoltság 
alakulhat ki, minden 5 életévét betöltött személy esetében, az egészségügyi és a 
belügyminiszter közös rendelete értelmében.  
6. Továbbra is fenntartják az elkülönítés és karantén lehetőségét a 136/2020.számú 
törvény 7., 8. és 11. cikke értelmében.  
7. Javasolják a heti rendszerességgel végzett tesztelést a gondozó-és ápolószemélyzet, a 
idősgondozó otthonok, a fogyatékkal élők gondozó otthonainak személyzete, kiegészítő 
személyzet, valamint más veszélyeztetett csoportok esetében, a közegészségügyi 
igazgatóságok felügyeletével. 
8. Szükségesnek tartják az összejövetelek, tüntetések, zarándoklatok, koncertek vagy más 
típusú összejövetelek szabadtérben való szervezésének és lebonyolításának tiltását, 
valamint más kulturális, tudományos, művészeti, sport és szabadidős tevékenység zárt 
térben való lebonyolításának tiltását a 9–32. pontokban meghatározottak értelmében.  
9. A sportlétesítményekben zajló erőnléti felkészülési tevékenységek, amelyek 
edzőtáborokból, edzésekből, sportrendezvényekből állnak, csak az ifjúsági és 
sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter közös rendelete szerint szervezhetők  
meg.   
 
 
 
 
 



10. Javasolják, hogy Romániában a kültérben szervezett sportrendezvényeket a közönség 
részvételével a maximális befogadóképesség 50%-os kihasználtságáig bonyolíthassák le. A 
sportrendezvényeken csak azok a személyek vehetnek részt, akik a rendezvény előtt 
legalább tíz nappal megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek 
negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 24 óránál nem régebbi 
gyorstesztjük eredménye, valamint azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  
utáni 15–180 napos időszakban vannak,  az ifjúsági és sportminisztérium  és az 
egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott feltételek értelmében. 
11. Javasolják, hogy Románia területén a zárt térben szervezett sportrendezvényeket a 
közönség részvételével a maximális befogadóképesség 50%-os kihasználtságáig 
bonyolíthassák le. A sportrendezvényeken csak azok a személyek vehetnek részt, akik a 
rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes 
dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 24 
óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a személyek, akik a 
megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak,  az ifjúsági és 
sportminisztérium  és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott 
feltételek értelmében. 
12. Javasolják, hogy Románia területén a sportrendezvényeket a közönség részvételével a 
maximális befogadóképesség 50%-os kihasználtságáig bonyolíthassák le, a részvétel csak 
azok számára engedélyezett, akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni 
védőoltás teljes dózisát, az ifjúsági és sportminisztérium  és az egészségügyi miniszter 
közös rendeletében meghatározott feltételek értelmében.  
13. Javasolják, hogy a múzeumok, könyvtárak, könyvesüzletek, filmszínházak, filmstúdiók 
és rádióstúdiók, az előadásokat és/vagy koncerteket szervező intézmények, a művészeti 
népiskolák tevékenysége, valamint a szabadtéri kulturális események csak a művelődési 
és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott feltételek értelmében 
bonyolíthatók le.  
14. Javasolják, hogy a 13-as pont értelmében a filmszínházak, előadásokat és/vagy 
koncerteket szervező intézmények tevékenységének szervezését és lebonyolítását csak 
abban az esetben engedélyezzék, amennyiben a nézők a helyiség maximális 
kapacitásának legtöbb 70%-át foglalják és az utóbbi 14 napban jegyzett összesített 
esetszám a megyében/településen kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakossal, és tiltott 
amennyiben meghaladja a  3/1000 lakost. 
15. Javasolják, hogy a 13-as pont feltételei értelmében a drive-in előadások szervezése és 
lebonyolítása azon megyék/helységek szintjén engedélyezzék, ahol az esetek összesített 
előfordulása az utolsó 14 napban 3/1000 lakosnál kisebb vagy egyenlő, ha a jármű utasai 
ugyanazon család tagjai, vagy legfeljebb 4 fős csoportokat alkotnak. 
16. Javasolják, hogy a 13-as pont feltételei értelmében az előadások, koncertek és 
fesztiválok, vagy más közösségi és magán jellegű kulturális esemény szervezését és 
lebonyolítását legtöbb 2500 személy részvételével engedélyezzék, résztvevőnként 
legkevesebb 2 nm felület biztosításával, a védőmaszk viselésével, és csak abban az 
esetben ha a résztvevők a rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a koronavírus 
elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR 
tesztjük, vagy a 24 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a 
személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak, a 
művelődési és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott feltételek 
értelmében. A tevékenységek nem enegedélyezettek azokon a településeken, ahol az 
utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám  meghaladja a 3/1000 lakost. 
17. Javasolják, hogy a 13-as pont feltételei értelmében a kulturális magán- vagy  
közintézmények, amelyek szabadtéri előadások szervezésére alkalmas helyiségeket 



adminisztrálnak, legtöbb 1000 személy részvételével szervezhessenek rendezvényeket, 
ülőhelyek, személyenként legalább 4 nm-es felület biztosításával és az egészségvédelmi 
szabályok betartásával.   
18. Javasolják, hogy a 13. pontban előírt feltételek értelmében azokon a településeken, 
ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő mint 3/1000 
lakos, engedélyezzék a szabadtéri előadások, koncertek, fesztiválok vagy más kulturális 
események szervezése és lebonyolítása több mint 2500 néző részvételével, 
résztvevőnként legkevesebb 1 nm felület biztosításával, a védőmaszk viselésével, és 
abban az esetben ha minden résztvevő megkapta a koronavírus elleni védőoltás teljes 
dózisát, a művelődési és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott 
feltételek értelmében. A tevékenységek nem enegedélyezettek azokon a településeken, 
ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám  meghaladja a 3/1000 lakost. 
19. Az egyházak tevékenységét, ideértve a kollektív istentiszteteket, miséket és az imákat 
is, az istentiszteleti helyeken (templomokon) belül és/vagy kívül végzik az egészségügyi és 
a belügyminiszter közös rendeletében megállapított egészségvédelmi szabályok 
tiszteletben tartásával. 
20. A 19-es pont feltételei mellett, a SARS-CoV-2 vírusfertőzés terjedésének megelőzése 
érdekében, a vallási események, körmenetek és/vagy zarándoklatok szervezése abban az 
esetben engedélyezett, ha betartják az egészségügyi minisztérium és a vallásügyi 
államtitkárság közös rendeletében foglaltakat. 
21. Javasolják azon szabadidős és sporttevékenységeket betiltását, amelyeket 
szabadtéren szerveznek, kivételt képeznek azok, amelyeken legtöbb 30 olyan személy 
vesz részt, aki nem ugyanabban a háztartásban él, az egészségügyi miniszter, az ifjúsági és 
sportminiszter, a környezetvédelmi miniszter vagy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
miniszter közös rendelete alapján. 
22. Javasolják a  magán jellegű események (esküvők, keresztelők, díszebédek stb.) 
termekben, kultúrházakban, vedéglőkben, bárokban, kávézókban, 
rendezvénytermekben/rendezvénysátrakban való megszervezésének engedélyezését, 
kültérben legtöbb 150 személy, vagy beltérben legtöbb 100 személy részvételével, ha az 
utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési szinten kisebb vagy 
egyenlő 3/1000 lakos, és megtiltják, ha meghaladja a 3/1000 lakos mutatót. A maximális 
létszám megállapításánál nem veszik figyelembe a 16 évnél fiatalabb gyermekeket.  Az 
események megszervezhetők a helyiségek befogadóképességének maximális 
kihasználásával is, ha minden személy legalább 10 napja megkapta a koronavírus elleni 
védőoltás teljes dózisát és biztosított a legkevesebb 4 nm-es felület személyenként. 
23. A 22-es pont előírásaitól eltérően szervezhetők esküvők és keresztelők zárt térben, 
szalonokban, kultúrházakban, vendéglőkben, 
rendezvénytermekben/rendezvénysátrakban legtöbb 300 fő részvételével, abban az 
esetben, ha legkevesebb 2 nm felület biztosított személyenként, a résztvevők legalább 10 
napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett 
a 72 óránál nem régebbi RT PCR tesztjük, vagy a 24 óránál nem régebbi gyorstesztjük 
eredménye, valamint azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 
napos időszakban vannak. Kültérben és beltérben a  létszám megállapításánál nem veszik 
figyelembe a 16 évnél fiatalabb gyermekeket.  
24. A 22-es pont előírásaitól eltérően szervezhetők esküvők és keresztelők  kültérben, a 
helysigéke befogadóképességének maximális kihasználásával és személyenként legalább 
2 nm-es felület biztostásával, ha  a résztvevők legalább 10 napja megkapták a koronavírus 
elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akiknek negatív lett a 72 óránál nem régebbi RT PCR 
tesztjük, vagy a 24 óránál nem régebbi gyorstesztjük eredménye, valamint azok a 
személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak. 



25. Továbbra is javasolják a felnőtteknek szóló tanfolyamok és műhelyfoglalkozások 
megszervzését, ideértve az európai alapokból finanszírozott projektek megvalósítását 
célzó tanfolyamok szervezését is, belterekben legfeljebb 150,  kültérben legfeljebb 200 fő 
részvételével, személyenként 2 nm-es felület biztosításával, a védőmaszk viselésével,  az 
egészségügyi miniszter rendeletében leszabályozott egészségvédelmi előírások 
betartásával, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám a 
megyében/településen kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos.  
26. A 25-ös pontban előírt feltételek értelmében javasolják a felnőtteknek szóló 
tanfolyamok és műhelyfoglalkozások megszervzését, ideértve az európai alapokból 
finanszírozott projektek megvalósítását célzó tanfolyamok szervezését is, belterekben 
több mint 150,  kültérben több mint 200 fő részvételével, személyenként 2 nm-es felület 
biztosításával, ha ha  a résztvevők legalább 10 napja megkapták a koronavírus elleni 
védőoltás teljes dózisát. 
27. Továbbra is engedélyezik a konferenciák szervezését zárt térben, legtöbb 150 
résztvevővel, ahol személyenként legalább két négyzetméteres felület áll rendelkezésre, 
védőmaszk viselésével,  a közegészségügyi szabályok betartásával, amelyeket az 
egészségügyi miniszter rendelete ír elő, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített 
esetszám megyei/települési szinten kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos.  
28. A 27. pontban előírt feltételek értelmében, engedélyezik a konferenciák szervezését 
zárt térben, több mint 150 résztvevővel, ahol személyenként legalább két 
négyzetméteres felület áll rendelkezésre, és a résztvevők a rendezvény előtt legalább tíz 
nappal megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát. 
29. Továbbra is javasolják, hogy engedélyezzék a védelmi és a közrend fenntartásában 
tevékenykedő intézmények szabadtéri rendezvényeinek megszervezését, egy járványtani 
orvos felügyelete mellett. 
30. Továbbra is javasolják, hogy engedélyezzék a diplomáciai tevékenységek szervezését a 
külképviseletek és konzulátusok székhelyén Romániában, szabadtéren, oly módon, hogy 
legkevesebb 4 nm-es felület álljon minden résztvevő rendelkezésére, az egészségvédelmi 
szabályok betartása mellett. 

31. Továbbra is engedélyezik a gyűlések és tüntetések szervezését 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. 
32. Az afrikai sertéspestis megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységek  
csoportos vadászatokon legfeljebb 20 személy részvételével bonyolíthatók le.  
33. Továbbra is javasolják minden pénteken, szombaton és vasárnap, 20–5 óra között a 
kijárási tilalom fenntartását  azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett 
összesített esetszám nagyobb mint 4/1000 lakos és kisebb, mint 7,5/1000 lakos. Ennek az 
intézkedésnek az alkalmazása akkor szűnik meg, amikor az utóbbi 14 napban jegyzett 
összesített esetszám 3,5/1000 lakos alatti értéket mutat. 
34. Továbbra is javasolják az egész hét folyamán 20–5 óra között a kijárási tilalom 
fenntartását  azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített 



esetszám nagyobb mint 7,5/1000 lakos. Ennek az intézkedésnek az alkalmazása akkor 
szűnik meg, amikor az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 7/1000 lakos alatti 
értéket mutat és a 33-es pont előírásai lépnek hatályba. 
35. A 33-as és 34-es pontoknál jelzett korlátozások alól kivételt képeznek  a következő 
esetekben történő kijárások:  
a) szakmai érdekű kijárás, ideértve a lakás / háztartás és a szakmai tevékenység helye / 
helyszíne közötti oda vissza közlekedés; 
b) halaszthatatlan, vagy távolról nem lehetséges orvosi ellátás, valamint gyógyszerek 
vásárlása;  
c) a személyek településeken kívül történő tranzit utazása, vagy azok az utazások 
amelyeknek időintervalluma átfedi a tilalom időtartamát, például repülővel, vonattal, 
távolsági autóbusszal vagy más személyszállítási eszközzel történnek, és amelyeket az 
utazó személy jegyekkel vagy az utazás kifizetésének bármilyen más módjával 
bizonyíthat;  
d) indokolt okokból történő utazás, például a gyermekek gondozása / kísérése, az idősek, 
betegek vagy fogyatékosok számára nyújtott segítség vagy családtag halála. 
36. A 39. pont a) betűje szerinti szakmai érdekből történő kijárás okának igazolása 
érdekében a személyek, az illetékes hatóságok személyzetének kérésére, kötelesek 
bemutatni a szolgálati vagy a munkáltató által kiállított igazolást, vagy a saját 
felelősségükre kiállított nyilatkozatot. 
37. A 39. pont b)–d) betűi szerinti személyes érdekben történő kijárás okának igazolása 
érdekébena személyek, az illetékes hatóságok személyzetének kérésére, kötelesek a saját 
felelősségükre előzetesen kitöltött nyilatkozatot bemutatni. 
38. A 136/2020 számú törvény 7. és 12. cikke értelmében, egyes intézkedések 
bevezetésére vonatkozóan a közegészségügy területén járványhelyzet esetén, ennek 
utólagos módosításaival és kiegészítéseivel, bevezethető helyi karantén. 
39. Továbbra is felfüggesztik azokat a kereskedelmi repülőjáratokat azon országok 
irányába /irányából, amelyek nem képeznek kivételt az Országos Közegészségügyi Intézet 
karanténra és elkülönítésre vonatkozó rendelkezései alól,  a Sürgősségi Helyzetek Országos 
Bizottsága határozata alapján az  Országos Közegészségügyi Intézet javaslatára. 

40. A 39-es pont előírásai alól a következő repülőjáratok képeznek kivételt:  

a) állami felségjelű gépek járatai;  

b)  áru- és postai szállítmányokat szállító repülőjáratok;  

c)  humanitárius és sürgősségi orvosi szolgáltatásokat biztosító járatok;  

d) kereső és mentőrepülő vagy sürgősségi helyzetben beavatkozó repülőutak, amelyeket 
valamelyik romániai közhatóság igényelt;  
e) technikai beavatkozást végrehajtó csapatokat szállító járatok, a Romániában 
megtelepedett gazdasági szereplők  igénylésére;  

f) nem kereskedelmi jellegű, technikai okokból történő landolások;  

g) kereskedelmi rakománnyal nem rendelkező repülőgépek elhelyezési járatai(ferry);  

h) technikai jellegű, repülőgépek javítását célzó repülő járatok;  

i) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokábn levő légi 
szállító cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a szezonmunkások vagy 
hazatoloncolt ,idegen állampolgárok szállítására Romániából más államok irányába, a 
Romániai Polgári Aeronautikai hatóság, illetve a célországi kompetens hatósg 
engedélyével;  

j) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi 
szállító cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén, a román állampolgárok 
hazaszállítására más államokból Romániába a Romániai Polgári Aeronautikai Hatóság 



engedélyével, a Belügyminisztérium és Külügyminisztérium között egyezmény alapján;  

k) az  EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légi 
szállító cégek járatai, rendszertelen (charter) járatok révén a szállítási szektorban dolgozó 
munkások szállítására, akikről a Zöld Folyósók kialakításáról szóló kommunikáció 3. 
mellékletében van szó, a Határvédelem irányadó intézkedéseiről szóló útmutató 
értelmében, az egészség védelében és a létfontosságú árúk és szolgáltatásokról szóló 
C(2020) 1897/23.03.2020 irányelv értelmében, Romániából más államokba és más 
államokból Romániába, a Romániai Polgári Aernautikai Hatóság engedélyével, a 
Külügyminisztérium, és a fogadó állam kompetens hatóságának engedélyével.   

41. Továbbra is javasolják az alkalmi közúti személyszállítás (stoppolás) betiltását, valamint 
a menetrend szerinti járatok kiegészítését, az érvényes jogszabályok szerint az egyházi 
eseményeken, búcsúkon való részvétel megkönnyítése céljából. 

42. Szükségesnek tartjuk a következő határátkelőhelyek teljes vagy részleges lezárásának 
további fenntartását:  

42.1 a román-magyar határon: Nagykároly, Szatmár megye;  
42.2 a román-bolgár határon:   
a) Lipnița, Konstanca megye;  

b) Dobromir, Konstanca megye;  

c) Bechet, Dolj megye (az áruforgalom kivételével). 
43. Javasolják, hogy a kereskedelmi egységek beltérben és  a teraszokon zajló 
tevékenységét, amelyek élelmiszerek, alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok 
előállításával, értékesítésével és felszolgálásával jár (vendéglők, kávézók) 5–2 óra között 
bonyolítsák le, a helyiség maximális befogadóképességének teljes kihasználásáig, azokon a 
településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy 
egyenlő 3/1000 lakos, az egészséügyi és a gazdasági miniszter  közös rendelete 
értelmében. 

44. Javasolják, hogy a szállodákban, panziókban és más típusú szálláshelyeken a 
vendéglők, kávézók és ezek teraszainak működését 5–2 óra között engedélyezzék, a 
helyiség maximális befogadóképességének teljes kihasználásáig azokon a településeken, 
ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, 
és csak a szállóvendégek  részére azokon a településeken, ahol ahol az utóbbi 14 napban 
jegyzett összesített esetszám meghaladja a 3/1000 lakost, az egészségügyi és a turisztikai 
miniszter közös rendelete alapján.   

45. Javasolják, hogy a 43–44. pontokban előírt intézkedéseket a zárt közterületen 
tevékenységet folytató kereskedelmi egységeknél alkalmazzák, amelynek tetőzete, 
mennyezete van, és legkevesebb két fallal van elválasztva, függetlenül ennek 
természetétől vagy időszakos, illetve állandó jellegétől. 
46. Abban az esetben, ha a 43–44 pontban meghatározott gazdasági egységek 
tevékenysége korlátozott vagy nem folytatható, javasolják, hogy engedélyezzék az 
élelmiszer és élelmiszertermékek, valamint alkoholos és alkoholmentes termékek 
elkészítését és forgalmazását, ha nem az adott helyiségben fogyasztják ezeket. 

47. Javasolják, hogy az élelmiszerek, az alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok 
előállítását, értékesítését, fogyasztását engedélyezzék, azzal a feltétellel, hogy a termékek 
felszolgálása és elfogyasztása az erre megfelelő, szabadtérben kialakított helyeken 
történjen, az egészségügyi és gazdasági miniszter, valamint az Állategészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének közös rendeletébe foglalt egészségvédelmi 
előírások betartásával.  
48. Javasolják a bárok, klubhelyiségek, diszkók működését 70%-os kihasználtsági szinten, 
5–2 óra között,  ha az adott megyére/településre az elmúlt 14 napra számított összesített 



esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, és a résztvevők több mint 10 napja 
megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 

49. Javasolják, hogy azokon a településeken, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra 
összesített száma ezer lakosra vetítve 4-nél nagyobb és kisebb vagy egyenlő 7,5-tel, a kül- 
és beltérben kereskedelmi/szolgáltatói tevékenységet folytató közszolgálati/magán 
egységek tevékenységét pénteken, szombaton és vasárnap 5–18 óra között bonyolítsák le. 
Az intézkedés hatályát veszti, ha a fertőzöttségi arány 3,5/1000 lakos mutató alá esik.  

50. Javasolják, hogy azokon a településeken, ahol az új koronvírus-fertőzések 14 napra 
összesített száma ezer lakosra vetítve 7,5-nél nagyobb, a kül- és beltérben 
kereskedelmi/szolgáltatói tevékenységet folytató közszolgálati/magán egységek 
tevékenységét a hét minden napján 5–18 óra között bonyolítsák le. Az intézkedés hatályát 
veszti, ha a fertőzöttségi arány 7/1000 lakos mutató alá.    

51. A 49–50. pontban leírtaktól kivételt képeznek a házhozszállítással foglalkozó gazdasági 
egységek, amelyek 18–5 óra között is tevékenykedhetnek. 

52. Javasolják, hogy a gyógyszertárak, benzinkutak, házhoz szállítók, valamint a közúti 
személy- és áruszállítással foglalkozók 18-5 óra között a menetrend szerint végezhessék a 
tevékenységüket, az egészségvédelmi normák betartásával. 

53. Javasolják, hogy a légi szállítás továbbra is a higiéniai előírások betartásával, a 

közterek, járművek, repülőgépek fertőtlenítésére, vonatkozó, a reptéri személyzet, az 

utasok viselkedésére vonatkozó előírások, az utasok és személyzet tájékoztatására 

vonatkozó eljárások, előírások szerint történjen, annak érdekében, hogy elkerülhető 

legyen a megfertőződésük, a szállításügyi-, egészségügyi és belügyminiszter közös 

rendelkezése szerint. 

54. Javasolják, hogy a vasúti szállítás továbbra is a higiéniai előírások betartásával, a 
közterek, állomások, megálló, szerelvények, vagonok fertőtlenítésére, elfoglaltságára 
vonatkozó, a vasúti személyzet, az utasok viselkedésére vonatkozó előírások, az utasok és 
személyzet járványügyi tájékoztatására vonatkozó eljárások és előírások szerint történjen, 
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a megfertőződésük, a szállításügyi-, 
egészségügyi és belügyminiszter közös rendelkezése szerint. 
55. Javasolják, hogy a közúti szállítás továbbra is a higiéniai előírások betartásával, a 
közterek, állomások, megállók, járművek, azok belterének fertőtlenítésére, 
elfoglaltságára vonatkozó, a közúti szállítási személyzet, az utasok viselkedési előírására, 
az utasok és személyzet járványügyi tájékoztatására vonatkozó eljárások és előírások 
szerint történjen, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a megfertőződésük, a 
szállításügyi-, egészségügyi és belügyminiszter közös rendelkezése szerint. 
56. Javasolják, hogy a vízi szállítás továbbra is a higiéniai előírások betartásával, a 
közterek, kikötők, megállók, hajók, azok belterének fertőtlenítésére, elfoglaltságára 
vonatkozó, a vízi tömegszállítási személyzet, az utasok viselkedési előírására, az utasok és 
személyzet járványügyi tájékoztatására vonatkozó eljárások és előírások szerint történjen, 
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a megfertőződésük, a szállításügyi- és 
kommunikációs miniszter, egészségügyi és belügyminiszter közös rendelkezése szerint. 
57. Javasolják, hogy a belföldi és nemzetközi áru- és személyszállítás továbbra is a 
szállításügyi-, egészségügyi és belügyminiszter közös rendelete szerint történjen. 
 
58. Javasolják, hogy engedélyezzék a  beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat 
működtető kereskedelmi egységek tevékenységét a teljes kapacitásuk kihasználásával 
azokban a megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14 napban összesített esetszám 
kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, és ahol személyenként legalább 7 négyzetméteres 



felület áll rendelkezésre.  
59. Javasolják, hogy engedélyezzék a  beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat 
működtető kereskedelmi egységek tevékenységét a kapacitásuk 50%-os kihasználásával 
azokban a megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14 napban összesített esetszám 
nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb mint 4/000 lakos, és  ahol személyenként legalább 7 
négyzetméteres felület áll rendelkezésre. 
60. Javasolják  a  beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat működtető kereskedelmi 
egységek tevékenységének a felfüggesztését azokon a ahol az elmúlt 14 napban 
összesített esetszám nagyobb mint 4/1000 lakos. 
61. Javasolják, hogy engedélyezzék a szerencsejátékok működtetésére engedéllyel 
rendelkező kereskedelmi szereplők tevékenységét a teljes kapacitásuk kihasználásával 
azokban a megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14 napban összesített esetszám 
kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos,  és tilos ha ez meghaladja a 3/1000 lakos mutatót. 
62. Továbbra is kötelezik, hogy  a közintézményekben és a gazdasági egységekben a 
székhelyek bejáratainál tegyék lehetővé a kötelező járványtani szűrést és a 
kézfertőtlenítést, mind az alkalmazottak, mind a látogatók számára. 
63. Továbbra is javasolják a fogászati rendelők és a nem COVID egészségügyi egységek 
tevékenységének folytatását az egészségügyi miniszter rendelete alapján 
64. Továbbra is javasolják,  hogy 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.  
65. Továbbra is javasolják, hogy a  szerencsejátékokban érdekelt kereskedelmi egységek 
kötelesek betartani az ügyfélszolgálati programot azokat és korlátozásokat, amelyeket a 
Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága állapít meg határozatok révén a Fertőző 
Betegségek technikai-tudományos támogató csoportjának vagy a megyei/Bukaresti 
Sürgősségi Esetek Bizottságának javaslatai nyomán. Az intézkedéseket azokon a 
településeken alakalmazzák, ahol a fertőzés intenzív közösségi terjedését észlelik vagy 
növekszik a fertözött személyek száma. 
66. Továbbra is javasolják, hogy engedélyezzék a beltéri medencéket üzemeltető 
kereskedelmi egységek tevékenységét legtöbb 70%-os kihasználtsággal, ha az elmúlt 14 
napra számított összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, és megtiltják, ha 
meghaladja a 3/1000 lakos mutatót. 
67. Továbbra is javasolják, hogy 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. 
68. Továbbra is javasolják, hogy azok a gazdasági egységek, amelyek gyógykezelési 
tevékenységet folytatnak, kötelesek betartani, a megelőzés érdekében, az egészségügyi 
miniszter rendeletét. 
69. Javasolják, hogy engedélyezzék a beltéri  játszóházakat működtető kereskedelmi 
egységek tevékenységét 5–24 óra között, a helyiségek maximális  kapacitásának 70%-os 
betöltésével. 
70. Javasolják, hogy engedélyezzék a játéktermeket működtető kereskedelmi egységek 
tevékenységét 5–24 óra között, a helyiségek maximális  kapacitásának 70%-os 
betöltésével, azokon a településeken, ahol az elmúlt 14 napra számított összesített 
esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, és a résztvevők több mint 10 napja 
megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 
71. Továbbra is javasolják, hogy a bölcsődék és az iskola utáni tevékenységeket csak akkor 
engedélyezzék, ha a résztvevők betartják az egészségügyi miniszter, az oktatási és 
kutatási miniszter, a munkaügyi miniszter közös rendeletének előírásait. 



72. Javasolják, hogy engedélyezzék az oktatási tevékenység az oktatási egységekben, 
valamint az egyéb specifikus tevékenységeket, és a vizsgák megszervezését a 
tanulók/hallgatók/pedagógusok számára, ha betartják az oktatási-, és egészségügyi 
miniszterek közös rendeletének előírásait. 
73. Javasolják, hogy amennyiben 7 egymást követő napon 3 Sars-Cov-2 eset jelenik meg a 
diákok/egyetemisták szálláshelyein, az épületet 14 napra zárják be.  Azon a 
diákok/egyetemisták számára, akik nem tudnak hazamenni vagy más helyen megszállni, 
az illetékes oktatási egység kell biztosítson karantén jellegű szállást, valamint kell 
biztosítsa az alapszükségletek ellátását. 
74. Javasolják, hogy a vásárok, ócskapiacok, barompiacok tevékenységeéta fejlesztési, a 
mezőgazdasági, az egészségügyi és a munkaügyi miniszter közös rendeletében előírt 
feltételek  alapján bonyolítsák le.    
75. Továbbra is javasolják, hogy a munkáltatók rendeljék el az otthoni munkavégzést vagy 
a távmunkát, ott, ahol a tevékenységek ezt lehetővé teszik.  
76. 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. 
77. A munkahelyi tevékenységet az illetékes hatóságok előírásainak betartásával kell 
megszervezni a  SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződés megelőzését illetően, hogy 
biztosítva legyen a dolgozók egészsége és biztonsága, figyelembe véve az alkalmazottak 
beoltottsági fokát a szóban forgó munkahelyen, amelyet oltási igazolvánnyal bizonyítanak 
azok az alkalmazottak akik legalább 10 napja megkapták  a  SARS-CoV-2  elleni védőoltás 
teljes adagját, valamint azon alkalmazottak számát is, akik a megerősített fertőzéstől 
számított 90 napos periódusban vannak,  akiknek pozitív teszteredményük volt és 
bemutatják a munkáltatónak a családorvás által kiállított igazolást. 
78. A 14 napra számolt és összesített esetszám alatt az esetszámok 14 napos 
intervallumra vonatkozó összesítését értik, a 17. és 3. nap között, megelőzően az 
elkészítés dátumát, a viszonyítási alapul szolgáló településen lakók számára 
vonatkoztatva, a belügyminisztériumban működő Lakosságnyilvántartó és 
Adatbáziskezelő Igazgatóság által a megyei/Bukarest Municípiumi Sürgősségi Esetek 
Bizottsága tudomására hozva, a megyei egységek révén a hét első munkanapján 16 
órakor. A Lakosságnyilvántartó és Adatbáziskezelő Igazgatóság által a megyei területi 
egységeken keresztül közölt érték viszonyítási alapul szolgál a teljes időszakra, amíg új 
frissített adatokat küldenek, és a Különleges Távközlési Szolgálat tudomására hozzák. 
79. Javasolják, hogy a jelen határozatban megállapított intézkedések végrehajtása 
érdekében, az elmúlt 14 napra számított összesített esetszám határértékekbe való 
besorolását, a határérték elérésétől számított  maximum 48 órán belül a sürgősségi 
esetek megyei bizottságainak/Sürgősségi Esetek Bukarest Municípiumi Bizottsága 
határozatával  kell megvalósítani, a megyei közegészségügyi igazgatóságok /Bukarest 
Municípium Közegészségügyi Igazgatósága által benyújtott elemzései alapján, az 
intézkedéseket 14 napos időtartamra alkalmazzák, és ennek végén újraértékelik.   
80. Javasolják, hogy a  megyei közegészségügyi igazgatóságok /Bukarest Municípium 
Közegészségügyi Igazgatósága naponta számítsák ki minden település esetében  az elmúlt 
14 napra számított összesített esetszámot és mutassák be az ebből származó elemzést a 
sürgősségi esetek megyei bizottságainak/Sürgősségi Esetek Bukarest Municípiumi 
Bizottságának.  



81. Javasolják, hogy naponta, az újonnan megerősített tesztelési eredmények alapján, 
amelyeket a „coronaforms” alkalmazásban tartanak nyilván a Különleges Távközlési 
Szolgálat automatikusan 10 órakor tegye közzé az "alerte.ms.ro" platformon a esetszámra 
vonatkozó előfordulási számítás eredményét a 78. pontban szereplő képlet szerint. 
82. Továbbra is javasolják, hogy azokban a zárt térben kilakított munkahelyeken ahol  max. 

10 fő dolgozik, a munkavállalók mentesüljenek védőmaszk viselésének kötelezősége alól, 

amennyiben legalább 10 napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, 

biztosított a személyenkénti 1 nm felület, és ezeknek a  helyiségeknek látogatása a 

nagyközönség számára nem engedélyezett, a többi közös helyiségekben a védőmaszk 

viselése továbbra is kötelező.  

 

 

 


