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Ország: Svájc  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

• IGEN. 

• 2020. október 29-től Románia lekerült a magas epidemiológiai kockázattal rendelkező 

államok / régiók listájáról. 

• Jelenleg a Svájc területén nincsenek beutazási korlátozások olyan személyek számára, akik 

Romániából érkeznek, és akik az elmúlt 14 napban, 24 óránál tovább nem tartózkodtak 

magas epidemiológiai kockázattal rendelkező állam/régió területén. 

• A magas kockázatú államok listáját rendszeresen frissítik, és itt érhető el: 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-

reisende/quarantaene-einreisende.html 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

• IGEN. 

• Jelenleg a Svájc területén nincsenek beutazási korlátozások olyan személyek számára, akik 

Romániából érkeznek, és akik az elmúlt 14 napban, 24 óránál tovább nem tartózkodtak 

magas epidemiológiai kockázattal rendelkező állam/régió területén. 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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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? 

• NEM.  

Kötelező úti okmányok? • Nem szükségesek. 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

• Ausztriából Romániába visszatérő személyek kötelesek 14 napos karanténba lépni, a román 

hatóságok által közzétett és 2020.11.20-án hatályba lépett, magas epidemiológiai kockázattal 

rendelkező országok / területek listája szerint. 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

• IGEN. 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? • Minden határátkelőhely nyitva van 

• A svájci szárazföldi határátkelők működési ütemterve elérhető a 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-

teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html vagy a 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/teaser-pagina-iniziale/brennpunkt-

teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html  címen  

A tranzitálás során milyen intézkedésekre • Ajánlások a Romániába / Romániából utazó román állampolgárok számára: 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/teaser-pagina-iniziale/brennpunkt-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/teaser-pagina-iniziale/brennpunkt-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
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szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

• 2020. június 8-tól Svájc összes repülőterét újra megnyitották. A légi szállítás normál 

körülmények között zajlik. 

• A vasúti és szárazföldi szállítás normál körülmények között, a higiénés és a szociális távolságra 

vonatkozó intézkedések betartásával történik. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/node/51901 , https://reopen.europa.eu/, www.politiadefrontiera.ro  

 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? ORSZÁGOS SZINTŰ JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET 

• Kötelező védőmaszkot viselni minden tömegközlekedési eszközön, valamint az állomásokon 

és a repülőtereken. 

• Orvosi maszkok viselése kötelező kültéren is, ahol az 1,5 m távolság nem tartható; 

• Az éttermek, kávézók, bárok programja 06: 00-tól 23: 00-ig; egy asztalt a családtagok 

kivételével legfeljebb 4 fő foglalhat el;  

• A nyilvános területeken tilos több mint 15 ember spontán összejövetele; 

• A nyilvános események/kiállítások maximális résztvevőinek számának 50 (kivéve parlamenti 

vagy önkormányzati ülések); 

http://www.mae.ro/node/51901
https://reopen.europa.eu/
http://www.politiadefrontiera.ro/


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

 

 
 

 

 

• A magánrendezvények résztvevőinek maximális száma 10 fő (kivéve a gyermekzsúrok); 

• A beltéri sport- és kulturális tevékenységek 15 ember részvételére korlátozódnak, ha a fizikai 

távolság megtartható / a védőmaszkot köztelező visellni (kivéve a 16 év alatti gyermekek); 

• A genfi kanton kormánya úgy döntött, hogy kantoni szinten létrehozza a "szükségállapotot", 

2020. november 2-tól kezdődően (legkésőbb 2020. november 29-ig), és további korlátozó 

intézkedéseket vezet be a szövetségi kormány által meghatározottakhoz képest. 

https://www.ge.ch/covid-19-restrictions-fermetures-autres...  

• Neuchâtel kanton kormánya úgy határozott, hogy 2020. november 4-től (legkorábban 2020. 

november 22-ig) további intézkedéseket vezet be a szövetségi szinten alkalmazott 

intézkedések mellé. https://www.ne.ch/.../20201102-fermeture-%C3...  

• Fribourg kanton kormánya szintén úgy határozott, hogy 2020. november 4-től (2020. 

november 30-ig) bevezet további intézkedéseket a szövetségi szinten alkalmazott 

intézkedések mellé. https://www.fr.ch/covid19/actualites/cest-le-dernier-moment-pour-

stopper-la-propagation-du-virus-le-conseil-detat-durcit-encore-ses-mesures 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések Egy svájci cég bemutatja a veszélyeztetett covid betegek kiszűrésére szolgáló tesztet: vérvizsgálat 

alapján segíthet a kórházaknak gyorsabban meghatározni a Covid-19 súlyos formájának kockázatával 

küzdő betegeket, mivel az orvosok módszert keresnek az orvoslás osztályozására és az orvosi kezelés 

https://www.ge.ch/covid-19-restrictions-fermetures-autres-mesures?fbclid=IwAR2-o4mZNx_1NhrQsFoJY7072Q5vPbo309prxc5P-3KFNUlKf53r-fYzY9Y
https://www.ne.ch/.../20201102-fermeture-%C3
https://www.fr.ch/covid19/actualites/cest-le-dernier-moment-pour-stopper-la-propagation-du-virus-le-conseil-detat-durcit-encore-ses-mesures
https://www.fr.ch/covid19/actualites/cest-le-dernier-moment-pour-stopper-la-propagation-du-virus-le-conseil-detat-durcit-encore-ses-mesures
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elsőbbségére. Az Abionic SA csütörtökön elmondta, hogy módszere orvosi képzés nélkül elvégezhető 

egy csepp kapilláris vérből, és öt perc alatt eredményt ad. A svájci Lausanne-i társaság szerint az 

alacsony pontszámú eredmény lehetővé teszi az orvosok számára, hogy a betegeket kiengedjék a  

kórházból vagy az intenzív ellátásról az általános osztályra vigyék át. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-26/swiss-firm-introduces-test-to-spot-covid-

patients-most-at-risk  

Megakadályozhatják-e a svájci hatóságok az utazást azoknak, akik megtagadják a koronavírus elleni 

oltást? Egy svájci egészségügyi szakértő szerint az emberek, akik lemondanak a Covid-19 vakcináról, 

amint ez elérhetővé válik, nem hagyhatják Svájcot. Végrehajtható-e ez a drasztikus intézkedés? 

"Repülővel, autóbusszal utazni külföldre csak olyan személyek számára engedélyezhető, akik 

megkapták az oltást, vagy akik minden utazás előtt aktuális negatív tesztet tudnak felmutatni" - 

mondta Andreas Widmer, a Fertőző Betegek és Kórházhigiéné Szakértői Szövetségének tagja.  

Widmer megjegyzése válasz volt a nemrégiben végzett közvélemény-kutatásának eredményeire, 

amely megállapította, hogy a megkérdezettek csupán 16 százaléka hajlandó azonnal beoltani, 

miután Svájcban jóváhagyják a Covid-19 elleni oltást. https://www.thelocal.ch/20201125/will-swiss-

authorities-prevent-you-from-travelling-if-you-refuse-the-coronavirus-vaccine 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az országot illetően, Hasznos 

- Van egy mobiltelefon alkalmazás (SWISS COVID), a pozitív emberek kapcsolatfelkutatása a COVID-

19-nél. A szövetségi hatóságok által kifejlesztett alkalmazás ingyenes. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-26/swiss-firm-introduces-test-to-spot-covid-patients-most-at-risk
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-26/swiss-firm-introduces-test-to-spot-covid-patients-most-at-risk
https://www.thelocal.ch/20201125/will-swiss-authorities-prevent-you-from-travelling-if-you-refuse-the-coronavirus-vaccine
https://www.thelocal.ch/20201125/will-swiss-authorities-prevent-you-from-travelling-if-you-refuse-the-coronavirus-vaccine
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telefonszámok sürgősség esetén • További hasznos linkek  a Svájcba utazók számára: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

80771.html, https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html, www.safetravel.ch, 

https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-

eda/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html  

- Ezenkívül a román állampolgárok a svájci hatóságoktól kaphatnak információt a következő 

telefonszámon: +41 58 463 0000 (6-23 között / információ angol, német, francia, olasz nyelven). 

Sürgősségi telefonszám: +41 (0) 76 387 50 05. 

A romániai képviselet elérhetősége: – ITT. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

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

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80771.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80771.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
http://www.safetravel.ch/
https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-eda/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html
https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-eda/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html
http://bern.mae.ro/contact
https://www.worldometers.info/coronavirus/

