Noi reguli pentru carantina la intrarea în țară. Ce
se întâmplă cu mecanicii de locomotivă
7 Ianuarie 2022
Guvernul a anunțat vineri seara
noi reguli pentru carantina la
intrarea în țară a cetățenilor
români în următoarea perioadă.
Decizia are și prevederi speciale
referitoare la mecanicii de
locomotivă
și
personalul
feroviar.

La propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), Executivul a luat
următoarele decizii, anunțate de secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului
pentru Situații de Urgență (DSU):
•

Reducerea perioadei de carantină de la 14 la 5 zile pentru persoanele vaccinate
sau trecute prin boală în ultimele 180 de zile;

•

Reducerea perioadei de carantină de la 14 la 10 zile pentru persoanele
nevaccinate sau care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile;

•

Introducerea măsurii carantinei cu privire la contacții direcți ai persoanelor
confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 cu duratele prevăzute la lit. a
și b

•

Introducerea excepției de la carantină pentru personalul navigant maritim
român și personalul care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție
petrol și gaze în zona exclusiv economică a României;

•

Reducerea duratei carantinei instituită prin decizii emise anterior intrării în
vigoare a prezentei hotărâri și aplicarea termenelor prevăzute la lit. a și b;

•

Menținerea celorlalte măsuri în vigoare la această dată referitoare la carantina
persoanelor și excepțiile de la această măsură;

•

Aprobarea listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în zone de risc epidemiologic.

„Avem reducerea perioadei de carantină de la 14 zile la 5 zile pentru persoanele vaccinate
sau trecute prin boală în ultimele 180 de zile, reducerea perioadei de carantină de la 14
la 10 zile pentru cele nevaccinate sau care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile.
Introducerea carantinei cu privire la contacții direcți ai persoanelor confirmate cu duratele
prevăzute anterior. Deci vor fi aceleași reguli: dacă e vacciantă sau trecută prin boală,
atunci are 5 zile carantină, dacă nu e vaccinată are 10 zile carantină. Persoanele contact
direct – aici definiția e în acte ale Ministerului Sănătății. Dacă vii dintr-o ţară roşie şi eşti
vaccinat sau trecut prin boală, nu eşti carantinat, dacă vii din ţara roşie, nu eşti vaccinat,
nu eşti trecut prin boală, carantina este zece zile. Astea sunt regulile care se aplică şi
care vor fi aplicate mai departe”, a declarat Raed Arafat.
Contactat de Club Feroviar, șeful DSU a precizat că noile măsuri li se aplică și celor care
deja se află în carantină. „Ei vor putea ieși din carantină imediat ce Hotărârea va apărea
în Monitorul Oficial, dacă au trecut cele cinci zile, în cazul celor vaccinați”, a spus doctorul
Arafat.

Mecanicii de locomotivă, scutiți de carantina la intrarea în țară

Hotărârea de Guvern are prevăzute și unele
excepții la carantina cetățenilor români
atunci când intră în țară, venind din
străinătate.

Una dintre ele vizează personalul implicat în
transportul pe calea ferată, astfel: „piloții de
aeronave și personalul navigant al acestora,
precum și mecanicii de locomotivă și
personalul feroviar”.

Sursa: https://clubferoviar.ro/

