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Ország:  IZLAND  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

IGEN, KORLÁTOZÁSOKKAL  

- Az országba való belépés előtt minden 2005 után született állampolgárnak előzetes online 

regisztrációt kell lebonyolítania: https://visit.covid.is/ , valamint ajánlott a Rakning C-19 

alkalmazást, amely fontos információkat tartalmaz a COVID-19-ről és arról, hogy hogyan 

léphetnek kapcsolatba az izlandi egészségügyi szolgálattal: https://www.covid.is/app/en  

- Az országban való tartózkodás hosszától és okától függetlenül határátlépés után kötelező a 

14 nap karantén letöltése.  

- A 14 nap karantént lehetőség van elkerülni akkor, ha a határnál kettős ellenőrzésen esik át az 

utas: két PCR-vizsgálatot kell végezniük, az egyiket érkezéskor, a másikat 5-6 nappal később, a 

köztes időt karanténban kell tölteni. Ha a második teszt negatív, akkor 6 nap után el lehet 

hagyni a karantént. (Mindkét tesztet egyszerre lehet kifizetni, ami a határnál történő kifizetés 

esetén 11.000 ISK-ba – kb. 68 Euróba – kerül, ha pedig online tranzakció keretében, akkor 

9.000 ISK – 55 Euró – .) 

- A 2005 után született gyermekek (tehát a 15 év felettiek) mentesülnek a kettős 

https://visit.covid.is/
https://www.covid.is/app/en
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határellenőrzési eljárás, az előzetes regisztráció és a karanténkötelezettség alól. 

- A karanténkötelezettség és a  kettős tesztelési eljárás alól mentesülnek azok a személyek is, 

akik fel tudnak mutatni egy, az izlandi hatóságok által kiállított bizonyítványt, miszerint már 

átestek a koronavírus-fertőzésen.  

- Ajánlott követni a Keflavik Nemzetközi Repülőtér honlapját, ugyanis nap mint nap változások 

történnek a szabályozások tekintetében: https://www.isavia.is/en/keflavik-airport  

- a repülős út alatt és a reptéren is kötelező a maszk viselése.  

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

IGEN 

 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

- 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

NEM  

- A 14 nap karantént lehetőség van elkerülni akkor, ha a határnál kettős ellenőrzésen esik át az 

utas, további információk a következő pontban.   

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

IGEN, 14 napra 

- A 14 nap karantént lehetőség van elkerülni akkor, ha a határnál kettős ellenőrzésen esik át az 

utas. 

- két PCR-vizsgálatot kell végezniük, az egyiket érkezéskor, a másikat 5-6 nappal később, a 

köztes időt karanténban kell tölteni. Ha a második teszt negatív, akkor 6 nap után el lehet 

https://www.isavia.is/en/keflavik-airport
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hagyni a karantént. (Mindkét tesztet egyszerre lehet kifizetni, ami a határnál történő kifizetés 

esetén 11.000 ISK-ba – kb. 68 Euróba – kerül, ha pedig online tranzakció keretében, akkor 

9.000 ISK – 55 Euró – .) 

- A 2005 után született gyermekek (tehát a 15 év felettiek) mentesülnek a kettős 

határellenőrzési eljárás, az előzetes regisztráció és a karanténkötelezettség alól. 

- A karanténkötelezettség és a  kettős tesztelési eljárás alól mentesülnek azok a személyek is, 

akik fel tudnak mutatni egy, az izlandi hatóságok által kiállított bizonyítványt, miszerint már 

átestek a koronavírus-fertőzésen. 

Kötelező úti okmányok? IGEN 

- Előzetes regisztrációs nyomtatvány kitöltése: meg kell adni a személyes adatokat és az 

elérhetőségi adatokat, a repülési információkat, az utazás dátumait, a cím(ek)et, valamint az 

érkezés előtt meglátogatott országokra vonatkozó információkat: https://visit.covid.is/ 

- Ajánlott a COVID-19 Rakning C-19 alkalmazás letöltése és használata: fontos információkat 

tartalmaz a COVID-19-ről és arról, hogy hogyan léphetnek kapcsolatba az izlandi egészségügyi 

szolgálattal: https://www.covid.is/app/en 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

IGEN 

- Nem szükséges karanténba vonulni 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

IGEN 

https://visit.covid.is/
https://www.covid.is/app/en
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Milyen tranzit útvonalak használhatóak? - Légi és vízi útvonalak 

 

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) 

- Azon személyek, akik nem hagyják el tranzitálás közben a terminált, mentesülnek a 

karanténkötelezettég és a kétszeres PCR vizsgálat alól.  

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3709#818  

https://reopen.europa.eu/hu/map/ISL/2003  

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/home.html  

https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland  

https://www.government.is/  

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Október 31-től országszinten érvényben lévő szigorítások:  

- Csoportos tevékenységeken, eseményeken maximum 10 fő vehet részt, ez alól kivétel a 

temetés, amelyen maximum 30 fő az elfogadott létszám, a halotti toron pedig legtöbb 10 

személy vehet részt; 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3709#818
https://reopen.europa.eu/hu/map/ISL/2003
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/home.html
https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland
https://www.government.is/
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- Nyilvános helyeken kötelező a két méteres távolság megtartása, amennyiben ez nem 

megoldható, kötelező a maszk használata; 

- Az élelmiszerboltokban és gyógyszertáralban legtöbb 50 személy lehet bent egyszerre; 

- Azon vendéglátó egységek, amelyek alkoholt is forgalmazhatnak, 21:00 óra után zárva 

tartanak; 

- A sportesemények és versenyek megrendezése tilos, a nyilvános úszodák zárva tartanak; 

- Minden kulturális reprezentáció tilos; 

- Zárva maradnak a bárok és a klubok; 

- A 2005 után születettek kivételt képeznek a távolságtartás, maszkviselet, utcai csoportosulás 

alól.  

 

Reykjavik metropolisz övezetére érvényes intézkedések:  

- Kötelező a két méter távolság megtartása minden jellegű helyiségben, övezetben, ha ez nem 

megoldható, akkor kötelező a maszk viselete – ez alól kivételt képeznek a 2005 után született 

gyerekek.  

- A fodrászatok, kozmetikák, masszázsszalonok, tetoválószalonok stb. Zárva tartanak.  

- A nyilvános uszodák, medencé zárva tartanak.  

- Színházi előadásokon, filmvetítéseken, koncerteken való részvétel csak akkor megengedett, 

ha a résztvevők száma nem haladja meg a 20 főt. 
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- Az éttermek 21:00 óra után nem üzemelhetnek. 

- Tilosak az olyan sporttevékenységek, amelyek másokkal való érintkezést igényelnek. 

- Tilosak az iskolák keretében szervezett úszó órák. 

- Megengedett az olyan jellegű sporttevékenységek és versenyek megszervezése, amelyek 

nem igényelnek közeli kontaktust, azzal a feltétellel, hogy a résztvevők száma nem haladja 

meg a 20 főt, be kell tartan a két méteres távolságot, valamint nézők nem vehetnek részt. 

 

Országos szinten érvényes intézkedések:  

- Nyilvános eseményeken maximum 20 fő vehet részt, ez alól kivétel a  temetés, amelyek 

maximum 50 fő vehet részt.  

- Az iskolákban, egyetemeken maximum 30 fő lehet egyszerre egy teremben. 

- Az 1.000 m²-nél kisebb üzletekben maximum 100 személy tartózkodhat egyszerre. 

- A nyilvános uszodák 50% kapacitással működhetnek.  

- A pubok, klubok, játéktermek, sporttermek zárva tartanak. 

- Nyilvános tereken kötelező a két meteres távolság megtartása, amennyiben ez nem 

lehetséges, kötelező a maszk viselése. 

- Színházi előadásokon, filmvetítéseken, koncerteken való részvétel csak akkor megengedett, 

ha a résztvevők száma nem haladja meg a 20 főt. 

- Megengedettek a sporttevékenységek, azok is, amelyek érintkezést feltételeznek. 
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- Megengedett a nézők részvétele a sportversenyeken, függetlenül attól, hogy külső vagy belső 

térben zajlik. 

 

Általános intézkedések:  

- Azon személyek, akik kontaktszemélyként vannak nyilvántartva és kötelesek a 14 nap 

karantén leülésére, kérhetik a karantén hetedik napján egy PCR teszt elvégzését, és ha az 

negatív, akkor kijöhetnek a karanténból.  

- Kötelező a maszk viselése a repülős utak alkalmával, komppal való utazás során, ha a 2 

méteres távolság nem betartható, tömegközlekedés használata alatt, ha az több időt vesz 

igénybe, mint30 perc – kivétel a 2005 után születettek.  

- Azok a személyek, akik koronavírus fertőzés tüneteit mutatják, joguk van igénybe venni az 

ingyenes tesztelés lehetőségét.  

- Azok, akik nem mutatnak tüneteket, de szeretnének tesztet végeztetni, kifizetés ellenében 

igényelhetik (11.000 ISK – kb. 68 Euró). 

- Azok a személyek, akik tüneteket produkálnak, kötelesek bejelentést tenni a +354 544 4113 

telefonszámon és követni a hatóságok utasításait.  

Melyek az érvényben lévő lazítások? 2020. november 18-ai kezdettel a következő lazítások lépnek érvénybe az ország teljes területére 

vonatkozólag:  

- Újranyithatnak a fodrászatok, szépségszalonok, masszázsszalonok a maszk használatának 
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feltételével; 

- Újra megengedett a 16 éven aluli gyermekek sporttevékenysége függetlenül attól, hogy 

beltéren vagy kültéren zajlik az; 

- Zárt térben összegyűlhet egyszerre 25 diák a maszk használatának és a két méteres távolság 

megtartásának feltételével. 

Gazdasági intézkedések - 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

- Román Nagykövetség Dániában (ide tartozik Izland is): 

http://copenhaga.mae.ro/contact  

- Tudnivalók a karanténról:  

https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work 

- Érvényben lévő szabályok, tudnivalók:  

https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland  

http://www.mae.ro/node/51916  

- Betegek számának változása: 

https://www.covid.is/data  

http://copenhaga.mae.ro/contact
https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work
https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland
http://www.mae.ro/node/51916
https://www.covid.is/data

