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Ország: Svédország  

Közlekedési Feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

 IGEN 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

 IGEN 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

 Európán kívüli országokból érkezők 

 December 22.-ig a svéd állam felfüggeszt minden nem szükségszerű beutazást az országba az 

EU-n kívüli országokból 

 Ezen korlátozások NEM érvényesek: 

 

EU-s illetve svájci állampolgárokra és azok családtagjaira.  

A Svédország- vagy egy másik EU-s országon belüli állandó lakhellyel vagy tartózkodási 

engedéllyel rendelkező személyek esetében.  
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A Visa-val rendelkező személyek esetében.  

Sürgős ellátásra szoruló személyek esetében. 

A mezőgazdasági, erdészet illetve kertészet ágazathoz tartozó szezonális munkaerő esetében. 

További információ itt: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/ 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

 NEM szükséges 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

 NEM szükséges 

Kötelező úti okmányok?  Útlevél vagy személyi igazolvány 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

 IGEN 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

 IGEN 

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 

- 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/


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

 

 
 

 

 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-

information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions  

http://www.mae.ro/node/51931 

http://stockholm.mae.ro/node/177 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Svédország Külügyminisztériuma tanácsolja minden nem szükségszerű utazás elkerülését valamennyi 

országba a svéd állampolgárok és Svédországban letelepedett személyek esetében. 

 

Kivételt képeznek ez alól:  

 Andorra 

 Ausztria 

 Belgium 

 Bulgária 

 Ciprus 

 Cseh Köztársaság 

 Dánia 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions
http://www.mae.ro/node/51931
http://stockholm.mae.ro/node/177
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 Egyesült Királyság 

 Finnország 

 Franciaország 

 Görögország 

 Hollandia 

 Horvátország 

 Izland 

 Lengyelország 

 Lichtenstein 

 Luxemburg 

 Málta 

 Magyarország 

 Monaco 

 Németország 

 Norvégia 

 Olaszország 

 Porugália 

 Románia 

 San Marino 
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 Spanyolország 

 Svájc 

 Szlovákia 

 Szlovénia 

 Vatikánváros 

 

Svédországban az egészségügyi maszk viselése nem kötelező. 

 

Maximum 8 személyből álló embercsoportok engedélyezettek – kivétel a temetéseken, ott 20 a 

megengedett maximum létszám. 

 

Vendéglátó egységekre érvényes korlátozások: 

 Maximum 8 személy ülhet egy asztalnál 

 2021 február 28.-ig tilos alkoholt- vagy alkoholtartalmú italokat árusítani 22.00 és 11.00 óra 

között 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések - 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-

information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions  

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions
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intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/ 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/

