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Ország:  Nagy-Britannia 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- IGEN, korlátozásokkal 

- Nagy Britanniában 14 napos elkülönülés kötelező a Romániából érkező román állampolgárok 

számára. 

Amennyiben nem tartják be a karantén vagy elkülönítés szabályzatot, 1000 Font a büntetés. 

Utazás előtt az utasok kötelesek kitölteni egy online űrlapot, amelyben megjelölik a katantén vagy 

elkülönítés címét, valamint a határtól való odautazás útvonalát: www.gov.uk/uk-border-control. 

- Anglia elfogadta a helyi COVID riasztási szinteket („helyi COVID riasztási szintek”), amelyek 

tájékoztatást nyújtanak a helyi hatóságoknak, a lakosoknak és a munkavállalóknak a környezeti 

járványok viselkedésének és kezelésének szabályairól. Ellenőrizheti a riasztási szintet egy adott 

területen a https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions elérésével és az irányítószám 

megadásával. 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- - IGEN, korlátozásokkal 

http://www.gov.uk/uk-border-control
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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? 

- IGEN, 14 napra 

Kötelező úti okmányok? - IGEN, meg kell adni annak az országnak az elérhetőségét és adatait, ahol az érintett személy 

az elmúlt 14 napban tartózkodott. 

Utazás előtt az utasok kötelesek kitölteni egy online űrlapot, amelyben megjelölik a karantén vagy 

elkülönítés címét, valamint a határtól való odautazás útvonalát: www.gov.uk/uk-border-control. 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

- IGEN, hazatérés után 14 nap házi karantén 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

- Nem mentesített országon keresztül történő tranzitálás esetén 14 napos karanténra van 

szükség. Például, ha a szóban forgó személy olyan országból érkezik az Egyesült Királyságba, 

amely mentességet élvez (pl. Görögország), de 4 napja utazott oda egy nem mentesített 

országból (pl. Románia), el kell szigetelnie magát 10 napig. 

- Ha kevesebb mint 14 napra utazik az Egyesült Királyságba, ott tartózkodása alatt házi 

http://www.gov.uk/uk-border-control
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karanténba kell vonulni. 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors 

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) 

- Nem mentesített országon keresztül történő tranzitálás esetén 14 napos karanténra van 

szükség. Például, ha a szóban forgó személy olyan országból érkezik az Egyesült Királyságba, 

amely mentességet élvez (pl. Görögország), de 4 napja utazott oda egy nem mentesített 

országból (pl. Románia), el kell szigetelnie magát 10 napig. 

Ha kevesebb mint 14 napra utazik az Egyesült Királyságba, ott tartózkodása alatt házi karanténba kell 

vonulni. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

Mae.ro, gov.uk, bbc.com  

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? November 23 

Az Egyesült Királyság kormányána kiadta azt a téli tervet, amely meghatároz egy COVID-19 

programot a vírus felszámolására, az NHS és a kiszolgáltatottak védelmére, az oktatás és a gazdaság 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
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fenntartására, valamint a normális helyzetbe való visszatérés biztosítására. A terv meghatározza a 

kormány igényét a nemzeti korlátozások december 2-i megszüntetésére. 

Bővebben: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-winter-plan 

 

November 7 

A Svédországból és Németországból Nagy- Britanniába érkező embereknek el kell különülniük. A 

Dániából érkező látogatók számára megtagadják a belépést. 

November 6 

Mindenkinek, aki Liverpoolban él vagy dolgozik, koronavírus-teszteket ajánlanak fel, függetlenül 

attól, hogy vannak-e tünetei. 

Az Egyesült Királyságban élő embereket arra kérik, hogy töltsék le az ingyenes NHS COVID-19 

alkalmazást, hogy azonosítsák azokat, akik kapcsolatba kerültek fertőzött emberekkel: Anglia és 

Wales https://covid19.nhs.uk/, Skócia https: //www.nhsinform .scot / care-support-and-rights / 

tools-and-apps / nhs-24-coronavirus-covid-19-app, Észak-Írország 

https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus/ testing-and-tracking-covid-19 / 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-winter-plan
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stopcovid-ni-contact-tracing-app, Jersey-sziget https://covidalert.gov.je/Pages/default.aspx 

"Támogató buborék" jöhet létre egy egyedül élő felnőtt és egy másik másik háztarásban élő emberek 

között. A támogató csoport tagjai viselkedhetnek úgy, mintha együtt élnének. 

"6 fős szabály" - bizonyos területeken tilos olyan 6 főnél nagyobb csoportokat alkotni, bent vagy 

szabadban, akik nem élnek együtt (háztartásban), vagy nem ugyanabba a "támogató csoportba" 

tartoznak. Ennek az új szabálynak a megsértését 200 és 6400 GBP közötti pénzbírsággal sújtják. 

Kivételek: munka, oktatás, szervezett sport (kivéve a 18 éven felüliek fedett sportját), vallási 

szertartások. A kivételek teljes listája megtalálható a következő címen: 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-

social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with- mások-biztonságosan-társadalmi-

távolságtartó. 

A törvény szerint kötelező a maszkot használni a tömegközlekedésben, üzletekben, 

bevásárlóközpontokban, zárt közterületeken. A tömegközlekedési alkalmazottaknak és a taxisoknak 

ajánlott maszk viselése, de a taxik és a bérelt magángépjárművek vásárlói számára kötelező. A 

vendéglátóhelyeken kötelező maszkot viselni, kivéve azokat az ügyfeleket, akik az asztalnál ülnek az 

étkezéshez. A vendéglátás és a kiskereskedelmi személyzet köteles maszkot viselni. Azok az 

emberek, akik eddig mentesültek a maszk viselése alól (például egészségügyi probléma esetén), 



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

 

 
 

 

 

továbbra is mentesülnek ezen új kötelezettségek alól. 

November 5. és december 2. között Anglia az ország egész területén egységes intézkedéseket fogad 

el. Az otthonmaradásra összpontosítanak, elkerülik a találkozókat más háztarásbeliekkel és bezárnak 

bizonyos vállalatokat. Az otthon elhagyása bizonyos feltételek mellett megengedett, például 

alapvető vásárlás, orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, oktatás (ha online nem elérhető) és 

munka (ha nem lehetséges otthonról). A jelenlegi intézkedések november 5-ig maradnak hatályban, 

és tájékoztatást nyújtanak a helyi hatóságok, lakosok és munkavállalók számára a magatartási 

szabályokról és a járványok kezeléséről. fertőzés a környéken. 

A riasztási szintet egy adott területen a következő linken ellenőrizheti a https://www.gov.uk/find-

coronavirus-local-restrictions webhely elérésével és az irányítószám megadásával. 

Okt. 3o. Nottinghamshire a nagyon magas helyi COVID riasztási szintre vált. 

Okt. 27. Warrington a nagyon magas helyi COVID riasztási szintre lép. 

Szigorúbb koronavírus-szabályok lépnek életbe közel hatmillió brit esetében. – 

https://www.bbc.com/news/uk-54654138 

Nagy-Manchester 2,8 milliós lakossága éjfélkor csatlakozott az angliai Liverpool City Regionhoz és 

https://www.bbc.com/news/uk-54654138
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Lancashire-hoz. 18:00 órától Walesben a 3,1 millió embernek otthon kell maradnia, amikor 

megkezdődik a 17 napos zár. A  közös cél a vírus visszaszorítása", hogy az emberek élvezhessék a 

karácsonyt. Dél-Yorkshire is a harmadik szint korlátozásaiba tér át szombat 00: 01-től, és így Anglia 

legszigorúbb szabályai szerint élők száma meghaladja a hét milliót. A harmadik szint, a "nagyon 

magas" riasztási szint azt jelenti, hogy az emberek nem keveredhetnek más háztartásokkal, és a 

kocsmák és bárok bezárnak - hacsak nem szolgálnak fel ételeket. A legfelső szint egyes területei is 

tovább mentek, bezárva az olyan vállalkozásokat, mint a bingótermek, kaszinók, fogadási irodák és a 

soft play központok. A különbőzú háztartásokban élőknek tilos a szabadban való találkozás a privát 

kertekben vagy bárhol, és az embereknek nem javasolják, hogy az említett területeken utazzanak. 

London szigorítja a koronavírus terjedésének korlátozására vonatkozó intézkedéseket péntek estétől 

kezdődően, és a zárolás "2. szintjére" lép. Az intézkedéseket a brit fővárosban hajtják végre. A brit 

főváros lakói a saját otthonukban vagy bármelyik nyilvános térben már nem találkozhatnak és nem 

beszélgethetnek másokkal, csak azokkal, akikkel együtt élnek.A hatóságok általános sürgetése a nem 

elengedhetetlen utazások elkerülése, bár a bárok, éttermek és üzletek 22:00-ig maradnak nyitva. 

A hétvégétől a következők területek kerülnek a magas riasztási korlátozásokkal alá: London, Essex (a 

Southend és Thurrock kivételével), York, Északkelet-Derbyshire, Chesterfield, Erewash Derbyshire-

ben, Elmbridge Surrey-ben és Barrow in Furness, Cumbria. 
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Javasolt egész tél idejére a home office olyan ágazatokban, amelyek lehetővé teszik a hatékony 

otthoni munkát. Az állami szektor dolgozói, beleértve az oktatást is, szükség esetén utazhatnak 

munkába. Minden ember elmehet dolgozni, aki nem tud otthon dolgozni. 

Tilos beltéren vagy szabadban 6 főnél nagyobb csoportokat alkotni, akik nem élnek együtt 

(háztartásban), vagy nem ugyanazon „támogató csoport” - „6-os szabály” tagjai. 

• A törvény kötelezővé teszi (szeptember 24-től) a maszkok használatát a tömegközlekedésben, 

üzletekben, bevásárlóközpontokban, zárt közterületeken. A tömegközlekedési alkalmazottak és a 

taxisok számára ajánlott maszk viselése, de a taxik és a bérelt magángépjárművek vásárlói számára 

kötelező (szeptember 23. óta). A vendéglátó helyeken kötelező maszkot viselni, kivéve azokat az 

ügyfeleket, akik az asztalnál ülnek esznek és, vagy isznak. A vendéglátás és a kiskereskedelem 

személyzetének kötelező maszkot viselni (szeptember 24-től). Azok az emberek, akik eddig 

mentesültek a maszk viselése alól (például egészségügyi probléma esetén), továbbra is mentesülnek 

ezen új kötelezettségek alól. 

• https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area 

Melyek az érvényben lévő lazítások? A Kanári-szigetekről, Dániából, Maldív-szigetekről és Mikonoszból érkező embereknek nem kell 

karanténba vonulniuk. 

Gazdasági intézkedések Az önálló vállalkozók az elmúlt három év havi átlagjövedelmének 80% -át igényelhetik, legfeljebb 

havi 2500 fontig. Azok az emberek részesülhetnek ebben az intézkedésben, akik a jövedelem döntő 

többségével és évi 50 000 GBP-nél kisebb profittal rendelkeznek. A támogatást legalább 3 hónapra 

https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area
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lehet odaítélni, 2020 júniusától kezdődően. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

bbc.com, digi24.ro, gov.uk, mae.ro, https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-

by-area,  https://www.coronatracker.com/country/united-kingdom/, 

https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area
https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area
https://www.coronatracker.com/country/united-kingdom/

