
Az Országos Vészhelyzeti Bizottság 2020. május 14-i 24. számú döntésének 
értelmében

2020. május 15-től minden Romániába belépő személy az azonos lakóhellyel 
rendelkező családjával együtt karanténba/otthoni elkülönítésbe kell vonulnia; 
akiknek nincs lehetősége a fent említett feltételek teljesítéséhez, vagy kérésre annak 
érdekében, hogy családjukat ne tegyék ki ennek, választhatják a hatóságok által 
speciálisan kialakított terekben rendelkezésre bocsátott intézményesített karanténba 
vonulást. 

A következő személyek mentesülnek a fenti rendelkezések alól: 

⦁ a 2,4 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű 
tehergépjárművek vezetői, 

⦁ Az európai parlamenti képviselők, parlamenti képviselők és a közrend 
védelme és a nemzetbiztonság országos rendszeréhez tartozó személyek, 

⦁ repülőgéppilóta és légi személyzet, 

⦁ vonatvezetők és vasúti személyzet, 

⦁ a román folyami kikötőben, román zászlóval rendelkező hajókat kirakodó 
személyzet, aki nem mutat a COVID 19-re utaló tüneteket, feltéve, hogy 
munkaadó a nemzetközi fuvarozásban dolgozók számára igazolást nyújt és a 
COVID-19 elleni egyéni védőeszközöket biztosít arra az időre, amíg a hajótól 
arra helyre utaznak, ahol az utazások közötti időszakban kapcsolatba lehet 
lépni velük, 

⦁ a határ menti ingázó munkavállalók, akik a Magyarországról, Bulgáriából, 
Szerbiából, Ukrajnából és a Moldovai Köztársaságból Romániába történő 
belépéskor nem mutatnak COVID 19-re utaló tüneteket, 

⦁ Romániában működő gazdasági szereplők azon alkalmazottai, akik Románia 
területén kívül, megkötött szerződések alapján végeznek munkát, az országba 
való visszatérésük alkalmával, ha nem mutatnak a COVID 19-re utaló 
tüneteket, és bizonyítják a szerződéses kapcsolatokat a külföldi 
kedvezményezettel, 

⦁ külföldi társaságok képviselői, amelyek leányvállalatokkal/ fióktelepekkel/ 
képviseletekkel rendelkeznek az ország területén, ha Romániába való 
belépéskor nem mutatnak a COVID 19-re utaló tüneteket, és igazolják 
szerződéses kapcsolataikat az ország területén található gazdasági 
szereplőkkel, 

⦁ Romániába érkező személyek, akik orvosi berendezések és technikák, 
valamint tudományos, gazdasági, védelmi, közrendi és nemzetbiztonsági 
területen használt berendezések használata, felszerelése, üzembe helyezése, 
karbantartása, szervízelése kapcsán folytatnak tevékenységet, ha nem mutatnak 
a COVID 19-re utaló tüneteket, és igazolják szerződéses kapcsolataikat az 
ország területén található kedvezményezettekkel, 

⦁ a Bukarestbe akkreditált diplomáciai és konzuli képviseletek és egyéb 
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diplomáciai képviseletek tagjai, diplomata útlevéllel rendelkezők, a 
diplomáciai testülethez rendelt személyzet, valamint a romániai Diplomáciai 
és Konzuli Testület tagjai és diplomata és szolgálati útlevelek birtokosai, ha a 
Romániába való belépéskor nem mutatnak a SARS-CoV-2-re utaló tüneteket, 

⦁ A nemzeti közrend és a nemzetbiztonsági rendszer alkalmazottai, akik 
külföldön teljesített missziókból térnek vissza, ha Romániába való belépéskor 
nem mutatnak a SARS-CoV-2-re utaló tüneteket. 
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