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Ország:   LENGYELORSZÁG  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- Igen 

Azok az állampolgárok , akik egy EU-tagállamból utaznak a Lengyel Köztársaságba, korlátozások és 

különleges intézkedések, például kötelező karantén / önszigetelés nélkül léphetnek be az államba. 

 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- Igen 

A Külügyminisztérium nem tanácsolja az utazást - ez jelenti a legmagasabb szintű fenyegetést. 

Minden utazás, beleértve az üzleti célokat és a sürgős családi ügyeket is, nem ajánlott. 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

-  

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

- Nem 

 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

- Nem 

-A lengyel határ átlépése után a következők mentesülnek a karantén alól: 

- az Európai Unió tagállamai, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagállamai 

állampolgárai - az Európai Gazdasági Térségről vagy a Svájci Államszövetségről szóló megállapodás 
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részes felei, valamint házastársaik és gyermekeik; 

A Lengyelországban tanuló összes hallgató, a posztgraduális tanulmányok és a szakirányú oktatás 

résztvevői, valamint a doktoranduszok és az összes tudós, aki hazánkban tudományos tevékenységet 

folytat, mentesül a kötelező karanténból. 

A kötelező karanténtól mentesülnek azok a külföldiek, akik lengyel állampolgárok házastársai vagy 

gyermekei, vagy akik állandó gondozásban vannak. 

Kötelező úti okmányok? - Nem 

 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

        -    IGEN, korlátozásokkal 

- Ha nem haladja meg a 3 napos romániai tartózkodást, kovid tesztre van szükség, 

- Ha 3 napnál hosszabb ideig akarnak tartózkodni az országban, akkor kötelező az otthoni karantén / 

intézményesített karantén 14 napig. 

A karanténkötelezettség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik három napnál rövidebb időre 

érkeznek Romániába, és fel tudnak mutatni egy negatív koronavírustesztet, amelyet a 

határátlépésük előtti 48 órában végeztek el. A többi beutazóra 14 napos karantén vár, ám ez a 

tizedik napon feloldódhat, ha a nyolcadik napon elvégezett tesztjük negatív.  

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- Igen 

- A schengeni határátkelőknél (a Németországi Szövetségi Köztársasággal, a Cseh Köztársasággal, a 

Szlovák Köztársasággal és a Litván Köztársasággal) csak az úti okmányok véletlenszerű ellenőrzését 
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végzik 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? -  

A tranzitálás során milyen intézkedésekre 

szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

- Az EU belső határai nyitottak, míg az ország határai, amelyek egyben az EU külső határai is, 

továbbra is zárva vannak. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

https://reopen.europa.eu/ro/map/POL/2002 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3735#832 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--21537.html 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133943-ujabb-europai-orszagokbol-erkez-k-

karantenkotelesek-romaniaban 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? SÜRGŐSSÉGI ÁLLAPOT: NINCS 

2020. október 24-től új szabályok vonatkoznak a következőkre: 

 -  karantén (egészséges ember elszigeteltsége a fertőzésnek való kitettség miatt); 

 - izoláció (olyan személy elszigeteltsége, akinek az első SARS-CoV-2 diagnosztikai teszt eredménye 

https://reopen.europa.eu/ro/map/POL/2002
https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel
https://www.mae.ro/travel-conditions/3735#832
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--21537.html
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pozitív). 

Az otthoni elszigetelés 10 napig tart, ha a betegnek nem jelentkeztek a COVID-19 tünetei. 

Ha a koronavírus tünetei az otthoni izolálás során jelentkeznek, az alapellátó orvos úgy dönt, hogy 

meghosszabbítja az elszigetelést, és annak megszüntetésére nem kerülhet sor korábban, mint a 

tünetek megjelenése után 13 nappal. 

Izolálás és kórházi elszigeteltség esetén a páciens gondozását végző orvos dönt az elszigetelés 

végéről. Vége nem lehet korábbi, mint a tünetek megjelenésének napjától számított 13 nap, és az 

utolsó 3 napnak tünetmentesnek kell lennie. 

Az egészségügyi ellenőrzés és a határátlépők számára kiszabott karantén 10 napra csökkent - a 

tünetmentes személyek karanténban történő vizsgálatának egyidejű kivonásával. 

A Száj és az orr lefedése a nyilvános helyeken: 

A kötelezettség a következőkre vonatkozik: maszkok vagy más, a száj és az orr takarása a nyilvános 

helyiségekben. 

Miről szól? A száját és az orrát el kell takarnia egy zárt térben - például az üzletekben, a 

tömegközlekedésben, valamint a nyílt térben - az utcán, a körutakon, a temetőkben.  

Érvényes: 2020. október 10-től 

Országszerte, a vörös zónában akár 150 ember is részt vehet az üléseken. A résztvevőknek el kell 

takarniuk orrukat és szájukat, és 1,5 m távolságra kell lenniük más emberektől.  

Érvényes: 2020. október 10-től 
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Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/covid19-tiz-

dolog-amit-az-eu-tesz-a-gazdasag-talpra-allitasaert 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rumunia 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/ 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rumunia
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/

