
Hargita Megye Tanácsa 
 

  
 
   

 
 
RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 
 
 

Ország: Csehország  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- NEM 

 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- Igen 

-  2020. október 22-től Cseh Köztársaságba csak kellően indokolt okokból lehet utazni. A döntés nem 

érinti a határon átnyúló munkavállalók munkáját. A határellenőrzéseket nem vezették be újra. 

-  A Cseh Köztársaságba történő utazás oka a szakmai vagy üzleti tevékenység (ideértve a határon 

átnyúló munkavállalókat is), alapvető családi kirándulások, orvosi szolgáltatások igénybevételéhez, 

esküvőn vagy temetésen való részvétel. Utazás vagy városnézés nem megengedett. 

-  2020. november 9-én 00:00 órától Romániából érkező személyeknek ki kell tölteniük a 

közegészségügyi űrlapot a Cseh Köztársaságba való érkezésük előtt, és PCR / karantén tesztet kell 

benyújtaniuk érkezéskor 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

A Cseh Köztársaság területére történő belépéskor a következő kategóriák mentesülnek a SARS-CoV-2 

fertőzés negatív molekuláris tesztjének bemutatása alól:  

- olyan személyek, akiknek magas kockázatú tartózkodása az elmúlt 14 napban nem haladta meg a 
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12 órát;  

- határon átnyúló munkavállalók, diákok és hallgatók a szomszédos államokból;  

- orvosi, családi, szakmai vagy üzleti vészhelyzetek kezelésére utazó személyek, akiknek tartózkodása 

nem haladja meg a 12 órát;  

- a Cseh Köztársaságon áthaladó személyek, feltéve, hogy az átszállítás időtartama nem haladja meg 

a 12 órát. 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

    -   IGEN 

Románia a vörös zónás államok listáján szerepel. Következésképpen a Cseh Köztársaságba utazni 

kívánó román állampolgároknak kötelességük, hogy a Cseh Köztársaságba belépni kívánó minden 

külföldi állampolgárra alkalmazandó általános feltételeken túl (jó ok, nevezetesen munka, család, 

orvosi szolgáltatások, esküvő vagy temetés), töltse ki a közegészségügyi űrlapot a Cseh 

Köztársaságba való belépés előtt, és nyújtson be PCR típusú molekuláris tesztet a lakóhely / régió 

lakóhelye / régiója közegészségügyi igazgatóságaihoz a Cseh Köztársaságba való belépés után 5 

napon belül (molekuláris teszt esetén A Cseh Köztársaságban végrehajtott PCR-típus) vagy 

közvetlenül az érkezés után, ha a vizsgálatot egy másik EU-ban vagy schengeni országban végezték, 

és legkésőbb 72 órával az érkezés előtt vették le.  

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

- Nem 

Kötelező úti okmányok? - Igen,  
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Az űrlap a következő linkre kattintva tölthető ki: https://plf.uzis.cz/.  Az űrlap kitöltése után az 

érintett személyek megerősítő e-mailt kapnak, amelyet meg kell őrizniük annak érdekében, hogy ezt 

kérésre a cseh hatóságok elé terjesszék. 

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 

- légi úton: nem kötelesek elhagyni a repülőtér tranzitterületét 

- szárazföldön: ha az átutazási idő legfeljebb 12 óra, akkor a román állampolgárok számára 

semmilyen feltétel és kötelezettség nem vonatkozik rá. 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak?     - 

A tranzitálás során milyen intézkedésekre 

szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

    - 

https://plf.uzis.cz/
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egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3679#809 

https://koronavirus.mzcr.cz/en/extraordinary-and-protective-measures-and-recommendations/ 

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

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? A Cseh Köztársaságban a rendkívüli állapotot december 12-ig meghosszabbították. 

-    November 2- tól a kiválasztott szakmák és intézmények alkalmazottainak 3 és 10 év közötti 

gyermekeinek ellátása magában foglalja az iskolák és más oktatási intézmények, a cseh postai 

szolgálat és a Pénzügyi Igazgatóság alkalmazottainak gyermekeit is. 

-    November 2-tól  meghosszabbítják az iskolai működés korlátozását . A korlátozást most 

kiterjesztik a speciális iskolákra, és a tanítás távoktatásban zajlik. 

-    Az emberek szabad mozgásának korlátozása  kivételt képez az oktatásra és vizsgákra, valamint a 

biztosítótársaságok testületeinek választásokra történő utazására; a gyülekezési jog korlátozását 

illetően egyértelművé vált, hogy az összejöveteleket csak a szabadban engedik meg. 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3679#809
https://koronavirus.mzcr.cz/en/extraordinary-and-protective-measures-and-recommendations/
https://reopen.europa.eu/ro/map/CZE/2002
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--21537.html
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-    A kiskereskedelmi értékesítés és a szolgáltatások nyújtásának korlátozásai miatt a gyógyfürdők 

mostantól befogadhatják a kórházi betegeket. 

-    November 4-től az egészségügyi és szociális szolgáltatóknak hét napon belül minden beteget és 

klienst tesztelniük kell az új antitesttesztekkel. 

-    November 9-től a regionális kormányzóknak és Prága polgármesterének biztosítania kell és meg 

kell szerveznie az ágy befogadóképességű helyek elosztását a koronavírusban fertőzöttnek 

bizonyított személyek elkülönítésére . 

-    November 23-tól 23 órától hajnali ötig csak akkor engedik ki az embereket az utcára, ha munkába 

állnak, vagy üzletet folytatnak, vagy ott végzik munkájukat. Ellenkező esetben csak sürgős esetekben 

engedélyezett, például az egészség, a vagyon vagy az élet védelme, a kutyasétáltatás céljából, ebben 

az esetben azonban az emberek ezt csak a lakóhelyüktől számított 500 méteren belül tehetik meg. A 

munkaadóknak igénybe kell venniük a távmunkát, ha alkalmazottaik munkájának jellege lehetővé 

teszi számukra az otthoni munkát. 

-     Október 28-ától megtiltotta a bútorok, szőnyegek és padlóburkolatok értékesítését, a fogadási 

irodák működését, és korlátozta a kiskereskedelmet a szabadtéri piacokon, a vásárcsarnokokban és a 

mobil helyiségekben, így csak bizonyos típusú ételeket lehet ott értékesíteni, amelyet a helyszínen 

nem lehet fogyasztani. A benzinkutak, a gyógyszertárak, a repülőtereken, a vasútállomásokon és a 

kórházakban található üzletek, valamint az étkeztetési tevékenységek vasárnap, hétköznap 20 és 5 

óra között zárva vannak. 
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-      Október 28-tól az egészségügyi szolgáltatók  kötelesek abbahagyni az új betegek befogadását a 

tervezett eljárásokra, és folyamatosan növelniük kell a COVID-19-ben szenvedő betegek számára 

kijelölt akut fekvőbeteg-ellátás kapacitását, beleértve az intenzív terápiás kapacitást is. 

-      Október 22-én, csütörtökön reggel 6 órától tilos a személyek szabad mozgása az egész Cseh 

Köztársaságban . Számos kivétel lesz ez alól a tilalom alól, különös tekintettel a munkahelyi 

utazásokra és az üzleti tevékenységre, a családlátogatásra, az alapvető szükségletek vásárlására és az 

egészségügyi intézményekbe történő utazásra. Az emberek kijárhatnak parkokba, a természetbe 

vagy a saját nyaralójukba, és ott is maradhatnak. 

-      A háztartás tagjainak kivételével csak ketten mozoghatnak együtt nyilvános helyeken, az 

esküvőkön és temetéseken való részvétel tíz főre korlátozódik, a gyülekezési jog pedig legfeljebb 

száz főre tehető, húsz fős csoportokban. . 

-    Október 22-től tilos a kiskereskedelem, valamint az értékesítés és a szolgáltatások nyújtása a 

létesítményekben . Kivételt képez például élelmiszerek, üzemanyagok, drogériák és újságok, dohány 

és magazinok értékesítése; autójavító műhelyek, vegytisztítók, gyógyszertárak, temetkezési 

szolgáltatások és virágüzletek is nyitva tartanak. Néhány kivételtől eltekintve a szállodáknak és egyéb 

szálláshelyeknek, valamint a bevásárlóközpontokban működő éttermi bíróságoknak is be kell 

zárniuk.                    

-      A hatóságok és a közigazgatási szervek működése szintén a minimumra csökken  . Az irodai 

munkaidő napi öt órára korlátozódik, a hét két napján, a hatóságoknak mindig biztosítaniuk kell, 
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hogy a munkahelyükön a legkevesebb szükséges alkalmazott legyen.  

-      Október 21-től arcmaszkot kell viselniük: az autóban is azoknak akik olyan személlyel utaznak, 

aki nem tagja a közös háztartásnak, a közönség számára hozzáférhető helyeken, az önkormányzat 

beépített területén akkor ha több mint két ember közelebb van egyméstól  két méterre, és nem 

ugyanazon háztartás tagjai. 

-       Az orvostan hallgatók gyakorlati oktatása most is mentesül az iskolai egységek működésének 

tilalma alól. 

-      Október 23-tól tilos az előzetes letartóztatásban, az őrizetben tartásban és az előzetes 

letartóztatásban lévő vádlottak látogatása. 

-       Az új válságintézkedés célja, hogy a külföldi munkavállalók rugalmasan részt vehessenek a 

koronavírus-válság enyhítésében. A rendkívüli állapot idején azoknak a külföldieknek, akiknek 

alkalmazottjuk vagy kék kártyájuk van, már nem kell megfelelniük a munkahelyváltás törvényi 

előírásainak, például a Cseh Köztársaságban végzett korábbi munkavégzés hat hónapos időszakára. 

-    Október 13-tól az embereknek maszkot vagy más légzésvédő eszközt kell viselniük a 

tömegközlekedési állomásokon, a peronokon és a várótermekben. 

-       Október 14-től hatnál több ember nem gyűlhet össze egy helyen, akár bent, akár szabadban, 

szervezetten vagy sem, a pontosan meghatározott kivételeket kivéve. A látogatók nem mehetnek 

éttermekbe, bárokba és hasonló vendéglátóhelyekbe. Csak terjesztési ablakon keresztül lehet 

kiszolgálni 20.00 óráig. Az egyetlen kivétel a szállodai vendéglátóhelyek  étterme, valamint az 
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esküvői és temetési fogadások lesz. Minden zenének, táncnak, játéknak és egyéb társasági klubnak 

és diszkónak be kell zárnia. Az alkoholos italok nyilvános helyen való fogyasztása szigorúan tilos lesz. 

-       Változások lesznek az iskolai létesítmények, az általános iskolák, az iskola utáni tevékenységek 

és az iskolai klubok működésében is, október 14-től szintén teljesen bezárnak. Az iskolák november 

2-ig zárva maradnak. 

Az arcmaszk viselése szeptember 18-tól kötelező: 

•  az épületek minden belső terében, kivéve a lakást vagy a szállást (például szállodai szoba), 

•  iskolákban és oktatási intézményekben, beleértve a középiskolákat és az egyetemeket, 

•  tömegközlekedésnél (tömegközlekedés a városokban, helyközi buszok, vonatok és taxik), 

•  beltéri rendezvényeken, ahol minél többen vesznek részt. 

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://koronavirus.mzcr.cz/en/extraordinary-and-protective-measures-and-recommendations/ 

www.bursa.ro/guvernul-ceh-adopta-noi-masuri-anti-covid19-42088042 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/ 

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/133936-egyre-tobb-orszagban-all-le-fokozatosan-az-elet-

a-jarvany-miatt-europai-korkep 

https://koronavirus.mzcr.cz/en/extraordinary-and-protective-measures-and-recommendations/
http://www.bursa.ro/guvernul-ceh-adopta-noi-masuri-anti-covid19-42088042
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/133936-egyre-tobb-orszagban-all-le-fokozatosan-az-elet-a-jarvany-miatt-europai-korkep
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/133936-egyre-tobb-orszagban-all-le-fokozatosan-az-elet-a-jarvany-miatt-europai-korkep

