
 

 

 

 

АКТУЕЛНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ  У РУМУНИЈИ 

 

 

У циљу спречавања ширења заразне болести Covid-19 у Румунији су на снази следеће епидемиолошке 

мере: 

 

1. У времену између 22-05 часова на снази је забрана кретања, уз следеће изузетке 

(вакцинисани под условом да је прошло 10 дана од примљене последње дозе вакцине и лицима 

која су била заражена вирусом Covid-19 почев од 15. до 180. дана када је потврђена инфекција; 

за лица одређених професија и то само од своје куће до радног места; лицима којима је 

потребна медицинска помоћ и ради куповине лекова; лицима која су у транзиту или се време 

путовања поклапа са временом забране кретања уколико користе као средство путовања авион, 

воз, аутобус што је потребно доказати возном картом; као и за лица која се крећу из оправдних 

разлога као што је вакцинација, нега или пратња деце, помоћ старим, болесним лицима или 

инвалидима, смрт члана породице). 

 

 Лица која су вакцинисана, а крећу се у време забране кретања, на захтев 

надлежних органа дужна су да дају на увид дигитални сертификат ЕУ на папиру 

или у електронском формату, а странци да дају на увид документ о вакцинацији 

који издаје надлежна земља (на језику те земље и на енглеском или румунском 

језику). 

 Лица која се крећу у време забране кретања из професионалних разлога, дужна су да 

дају на увид службену легитимацију или потврду коју издаје послодавац или да сам 

сачини изјаву о разлозима кретања  

 Лица која се крећу у време забране кретања, јер им је потребна медицинска помоћ, 

потребно је да дају на увид изјаву коју ће раније да саставе у којој наводе своје име и 

презиме, датум рођења, пребивалиште, разлог кретања, датум и потпис. 

   

2. Продавнице, кафићи, ресторани, библиотеке, књижаре, биоскопи, теретане, затворени 

базени, играонице, вашари, бувљаци, игралишта за децу могу да раде само од 5-21 час. 

Трговинске радње примају максимални капацитет, ресторани и кафићи до 50%, а остали до 

30% максималног капацитета. Од наведених ограничења су изузете апотеке, бензинске 

пумпе, кућна достава, друмски превоз лица и терета. Уводи се забрана рада барова, клубова 

и дискотека.  Забрана важи и за приватна славља попут крштења, свадби и сл. Забрањени су 

концерти, радионице, представе. Спортска такмичења се одржавају без присуства гледалаца. 

У трајању од 30 дана дозвољени су скупови и демонстрације до 100 лица само за вакцинисане 

и оне који су прележали болест (15.-180 дана од потврде инфекције). 

 

3. Улазак у тржне центре, хотеле, ресторане, кафиће дозвољен је само вакцинисаним 

лицима и онима који су прележали вирус (од овог изузета деца до 12 година). 

 

 

4. Ношење маски је обавезно у затвореним и на отвореним јавним просторима, осим за децу 

млађу од 5 година.  


