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Ország: Dánia  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- NEM 

A "nyitott" (sárga) országban élő emberek úti cél megadása nélkül utazhatnak Dániába. A 

"bekerített" (narancssárga) országból érkező utazók Dániába csak "indokolt céllal" utazhatnak (nem 

turisztikai célokra). 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- IGEN, NARANCSSÁRGA JELZÉS 

2020. október 26-tól a dán hatóságok bevezették a Dániába való belépéskor egy negatív COVID-19 

teszt benyújtási kötelezettségét, amelyet legkésőbb 72 órával a határon történő bemutatás előtt 

végeztek a nagyon magas kockázatú (Romániát is beleértve) országok polgárai. Ugyanakkor a 

nyilvánvaló tüneteket (láz, száraz köhögés) mutató külföldieknek megtagadhatják a belépést a 

határon. 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

A következők mentesülnek a  negatív COVID-19  teszt  bemutatása alól: 

- dán állampolgárok és Dániában tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek, az utazás okától 
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függetlenül. Dánia határának átlépésekor olyan dokumentumokat mutatnak be, amelyek igazolják 

dán állampolgárságuk vagy helyi lakóhellyel való státuszukat. https://coronasmitte.dk/en/entry-into-

denmark/persons-resident-in-denmark-and-or-of-danish-nationality/ 

- tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek a határ menti régiókban: Norvégia, Schleswig-

Holstein (Németországi Szövetségi Köztársaság); Scania, Halland és Blekinge (Svéd Királyság). 

- Átutazó személyek (jó céllal vagy turisztikai célokra Dániától eltérő országban, a szállítási eszköztől 

függetlenül). https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-in-transit/; 

- Nemzetközi teherszállítási tevékenységekben részt vevő személyek. 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

- IGEN 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

- IGEN, 14 napra 

Kötelező úti okmányok? - IGEN,  https://politi.dk/en/travel-id/  

Északi országok állampolgárai 

A Skandináv Útlevélunió miatt Dániába való belépéskor nem kell elhoznia útlevelét, ha valamely 

északi ország állampolgára. A határon történő ellenőrzéskor azonban be kell bizonyítania, hogy Ön 

valószínűleg egy északi ország állampolgára. Csak az útlevelek és a nemzeti személyi igazolványok 

https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-denmark-and-or-of-danish-nationality/
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-denmark-and-or-of-danish-nationality/
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-in-transit/
https://politi.dk/en/travel-id/
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adnak információt az állampolgárságról. 

Ezért azt javasolják az északi országok állampolgárainak, hogy a következő dokumentumok egyikét 

hozzák magukkal: 

- Útlevél 

- Jogosítvány 

- Nemzeti fényképes személyi igazolvány (az északi országokban csak svéd és 

finn állampolgárok nemzeti személyi igazolványait engedélyezik utazási igazolványként 

Dániába történő belépéshez). 

Az északi országok 18 év alatti állampolgárai mentesülnek a személyi igazolvány bemutatásának 

kötelezettsége alól, ha olyan szülő / gondviselő kíséri őket, aki szintén egy északi ország 

állampolgára, és aki a fentiek szerint azonosítani tudja magát . 

Az északi országok 18 év alatti állampolgárai esetében, akiket nem kísér szülő / gondviselő, 

ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre, ami azt jelenti, hogy az ilyen gyermekeknek 

be kell bizonyítaniuk, hogy valószínűleg egy északi ország állampolgárai. Ezért azt javasoljuk a 

gyerekeknek, hogy hozzák magukkal az útlevelüket. 

EU / EGT állampolgárok (beleértve a 18 év alatti gyermekeket is): 
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- Útlevél 

- Utasigazolványként jóváhagyott nemzeti igazolvány 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

- IGEN 

- turisztikai célú utazás Dániától eltérő országban; Dánián kívüli szállásfoglalás igazolása 

szükséges. 

- A fertőzés egyértelmű tüneteivel (száraz köhögés, láz stb.) Nem szabad átutazni Dánián. 

Az új intézkedésekről további információ az alábbi linken érhető el (angol nyelven): 

https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/persons-in- tranzit/  - 

az oldal nem működik! 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

- turisztikai célú utazás Dániától eltérő országban; Dánián kívüli szállásfoglalás igazolása 

szükséges. 

- A fertőzés egyértelmű tüneteivel (száraz köhögés, láz stb.) Nem szabad átutazni Dánián. 

Az új intézkedésekről további információ az alábbi linken érhető el (angol nyelven): 

https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/persons-in- tranzit/  - 

az oldal nem működik! 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak?  

https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/persons-in-%20tranzit/
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/persons-in-%20tranzit/
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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) 

 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810, https://reopen.europa.eu/, 

https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations, https://politi.dk/en/travel, 

https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/, https://um.dk/da/rejse-og-

ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/rumaenien/, https://www.mae.ro/foreign-

missions/3516, https://www.mae.ro/romanian-missions/3181#810 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Helyi korlátozások Észak-Jütlandban 

2020. november 5-én a dán kormány számos helyi korlátozást és intézkedést vezetett be Hjørring, 

Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted és Læsø településeken, ahol sok 

állampolgár megfertőzte a koronavírus új változatát a minketől. csökkentse a koronavírus terjedését. 

Általában a korlátozások 2020. november 9-én lépnek hatályba, és legalább 2020. december 3-ig 

érvényesek. 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810
https://reopen.europa.eu/
https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations
https://politi.dk/en/travel
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/rumaenien/
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/rumaenien/
https://www.mae.ro/foreign-missions/3516
https://www.mae.ro/foreign-missions/3516
https://www.mae.ro/romanian-missions/3181#810
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2020. október 23-án a dán hatóságok további intézkedéscsomag végrehajtásáról döntöttek a SARS-

CoV2-vel fertőzöttek számának gyorsított növekedésének csökkentése érdekében. Ezen 

intézkedések hatálya Dánia teljes területére kiterjed: 

- A nyilvános találkozókon résztvevők számának korlátozása legfeljebb 10 főre (26.10–22.11 között). 

- A védőmaszk kötelező használata az üzletekben (2020.10.29 - 2021.01.01. Között). 

- A védőmaszk kötelező használata bizonyos területeken az oktatási intézményekben (2020.10.29 - 

2021.01.01. Között). 

- Az alkoholtartalmú italok értékesítésének tilalma 22.00 óra után az időszakban (2020.10.26 - 

2021.01.01). 

- A társadalmi kapcsolatok korlátozása (26.10-22.11. között). 

Ezek az intézkedések kiegészítik a már érvényben lévő intézkedéseket: 

- Társadalmi események lemondása az iskolákban. 

- A csúcsidőben a tömegközlekedéssel történő utazás elkerülése. Fennmarad a védőmaszk 

viselésének kötelezettsége a tömegközlekedésben. 

- éttermek és bárok bezárása 22.00 órakor 

- Lehetőség szerint otthoni munkavégzés 

Melyek az érvényben lévő lazítások?  

Gazdasági intézkedések Október 28. 

Dánia új koronavírus-csomagot jelent be a vállalkozások és a kultúra számára 
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A parlamenti pártok nagy csoportja kedden este megállapodott egy nyolcmilliárd korona értékű 

ösztönzőcsomagról, amely a koronavírus-válság sújtotta dán vállalkozások és kulturális intézmények 

megsegítésére irányul. 

A pénzügyi keret egy 28 millió korona összegű likviditási alapot is tartalmaz, és kiterjeszti a meglévő 

intézkedéseket. A támogatási programok 2021. január 31-ig vannak érvényben. A rendelkezéseket 

kiterjesztették olyan társaságokra, mint a taxitársaságok, mozik, közoktatási intézmények és 

konferenciaközpontok, amelyek másodlagos hatásnak érezhetik a koronavírus-korlátozásokat. 

Pénzügyi segítséget kulturális egységek, klubok és sportegyesületek, valamint vállalkozások vehetnek 

igénybe. A kisvállalkozások maximális kompenzálását 90% -ra emelik. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

https://www.coronatracker.com/country/denmark/, https://coronasmitte.dk/en/rules-and-

regulations, https://reopen.europa.eu/ro/map/DNK/2002, http://www.mae.ro/travel-

conditions/3690#810 , https://www.thelocal.dk/  

https://www.coronatracker.com/country/denmark/
https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations
https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations
https://reopen.europa.eu/ro/map/DNK/2002
http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810
http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810
https://www.thelocal.dk/

