
Figyelem !!! 

2020 március 25. től, 12 órától érvénybe lép a 3-as számú katonai rendelet, mely az alábbi fontos 
rendelkezéseket tartalmazza: 

1. Az emberek csak a következő célokból hagyhatják el a lakhelyüket vagy háztáji 
gazdaságukat: 

a) munkavégzés 

b) alapszükségleti cikkek beszerzése, beleértve a háziállatok szükségleteit 
c) halaszthatatlan orvosi ellátás, és amely nem végezhető el távolról 
d) indokolt esetekben, mint gyermek gondozása/ kísérete, idős, beteg vagy 

fogyatékos személyek ellátása, hozzátartozó elhalálozása 

e) rövid séta vagy sportolás a lakhely közelében, kivéve a csapatsportokat, háziállatok 
sétáltatása 

f) véradás 

g) önkéntes munka 

h) mezőgazdasági tevékenységek végzése 

i) mezőgazdasági termékek árusítása a mezőgazdasági termelők által 
2. A 65 év feletti személyek csak 11,00 és 13,00 óra között hagyhatják el a lakhelyüket vagy 

háztáji gazdaságukat, az alábbi célokból: 
a) alapszükségleti cikkek beszerzése, beleértve a háziállatok szükségleteit 
b) halaszthatatlan orvosi ellátás, és amely nem végezhető el távolról 
c) indokolt esetekben, mint kiskorú gondozása/ kísérete, más idős, beteg vagy 

fogyatékos személyek ellátása, hozzátartozó elhalálozása 

d) rövid séta vagy sportolás a lakhely közelében, kivéve a csapatsportokat, háziállatok 
sétáltatása 

3. A 65 év feletti személyek 11,00 óra és 13,00 óra időintervallumon kívül is elhagyhatják a 
lakhelyüket szakmai érdekkel (pl. tanárok, üzletemberek) vagy mezőgazdasági 
munkavégzés céljából 

4. A mozgás igazolása következőképpen történik: 
a) Az alkalmazottak a munkahelyi igazolvány vagy a munkaadó által kiállított igazolás 

felmutatásával 
b) A szabadfoglalkozásúak, egyéni vállalkozók (PFA, II, IF), mezőgazdasággal foglalkozók 

egy saját felelősségre előre kitöltött nyilatkozat felmutatásával 
c) Minden más személy egy saját felelősségre előre kitöltött nyilatkozat felmutatásával 
d) Az igazolás a nevet, a születési dátumot, a lakcímet, a mozgás célját, a dátumot és 

aláírást kell tartalmazza 

e) A munkaadó által kiállított igazolást vagy a saját felelősségű nyilatkozatot be lehet 

mutatni telefonon, táblagépen vagy hasonló hordozható eszközökön az ellenőrző 
szerveknek 

5. A Románia területére belépő minden személy automatikusan intézményes karanténba vagy 

házi elkülönítésbe kell vonuljon 

6. Felfüggesztenek 14 napra minden repülőgép járatot Franciaország és Németország irányába és 
irányából 

 

 


