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Ország: Franciaország  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

Igen  

Az EU állampolgárai számára az országhatárok nyitva maradnak, de minden belépő külföldi és 

hazatérő francia számára kötelező lesz az ingyenes szűrés a repülőtereken, a kikötőkben, a 

vasútállomásokon és a határállomásokon.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-
pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020  

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

A piros, narancs, és szürke  zonákból (Románia piros )Franciaországba érkezők számára ajánlott egy 

Covid 19 teszt elvégzése (PCR) 11 év felett .   

.https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-

pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020  

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

Az intézkedések alóli kivételek. 48/08.10.2020 számú CNSU határozatban vannak összefoglalva  link 

. https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu  

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

Nem-de ajánlott 

 A piros, narancs, és szürke  zonákból (Románia piros )Franciaországba érkezők számára ajánlott egy 

Covid 19 teszt elvégzése (PCR) 11 év felett. Amennyiben a beutazó a Franciaország területére 

történő érkezést megelőző egy hónapban a vírus aktív terjedési területén tartózkodott, szintén 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu
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köteles negatív COVID tesztet felmutatni a belépéskor, teszt hiányában házi karanténnak köteles 

alávetnie magát. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-

pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020  

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

Nem ,  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-

pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020  

Kötelező úti okmányok? Érvényes személyi igazolvány, útlevél 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

Jelenleg Franciaország a vírus szempontjából a magas kockázati országok listáján szerepel (Hotărârii 

nr. 49 din 13.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. 

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu . 

Azok a személyek akik Franciaországból érkeznek Romániába a következő szabályzatot kell 

betartsák : 3 napos (72) órás tartozódás esetén nem vonulnak karanténba ha a határon bemutatnak 

egy érvényes (max 48 órás) negatív Covid 19 teszet , azok a személyek akik hosszabb időt 

tartózkodnak Romániában 14 napos karanténba kötelesek vonulni, de lehetőség van hogy a 8-dik 

naptól teszt elvégzését kérjék és 10 nap után elhagyhatják a karantént  ha a teszt eredménye 

negatív és tünetmentesek . 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

Átutazás esetén ajánlott tanulmányozni  a Franciaországi helyzetet  a következő linken 

http://www.mae.ro/node/51880 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? Átutazás esetén ajánlott tanulmányozni  a Franciaországi helyzetet  a következő linken 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu
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http://www.mae.ro/node/51880  

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) 

Átutazás/utazás  esetén ajánlott tanulmányozni  a Franciaországi helyzetet  a következő linken  

http://www.mae.ro/node/51880. A külföldi gépkocsikra is vonatkozik a környezetvédelmi állapotot 

tükröző hatósági matrica (Crit' Air) megvásárlásának és feltüntetésének kötelezettsége, 

amennyiben a gépkocsival Párizson, illetve az A86 külső körgyűrűn belül utaznak. A matricát a 

https://www.certificat-air.gouv.fr honlapon lehetséges megvásárolni. A környezetvédelmi 

szabálysértés esetén a helyben fizetendő pénzbírság 68-375 Euro közötti összeg is lehet a gépkocsi 

kategóriájától függően. Figyelem! 2019. július 1-jétől a 4-es kategóriájú személygépkocsikkal 

hétköznap, a 4-es kategóriájú kamionnal és busszal hétköznap és hétvégén is 8-20 óráig tilos lesz 

Párizsban a közlekedés (az 5-ös és 6-os kategóriájú járművekre ez a szabályozás már érvényben 

van). Franciaországban a román jogosítványt felnőtt korú személy esetében elfogadják, 

amennyiben az érvényes és az előírt orvosi utasítások (pl. szemüveg viselése) betartásával 

használják. Szabálysértés (pl. gyorshajtás) elkövetése esetén a román jogosítványt a francia hatóság 

jogosult bevonni a büntetés Franciaország területéről történő kitiltás időtartamára. A jogosítványt 

azt követően küldik vissza. A Francia hatóságok javasolják az utazások limitálását csak a szükséges 

esetekre , vagy elhalasztását egy másik periodusra , a világjárvány enyhülése utánra .  

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/node/51880, https://www.certificat-air.gouv.  

http://www.mae.ro/node/51880
https://www.certificat-air.gouv.fr/
http://www.mae.ro/node/51880
https://www.certificat-air.gouv/
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Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások?  Január 16-tól kijárási tilalom vonatkozik egész Franciaország területére. Este 18:00 óra és 

reggel 6:00 óra között csak alábbi céllal szabad elhagyni a lakhelyet:munkavégzés;  

 hivatalos ügy;  

 orvos indok;  

 halaszthatatlan családi okok (pl. közeli rokon ápolása);  

 háziállat sétáltatása (a lakhely 1 km-es körzetében található területen). 

Az engedélyezett lakhelyelhagyási tevékenységekhez szükséges a kormány honlapján található 

igazolás letöltése (Külső hivatkozás) vagy on-line kitöltése. Ezek elérhetőek a Tous Anti Covid (Külső 

hivatkozás) applikáción keresztül is. A tengerentúli területekre és Korzikára való belépéshez 72 

óránál nem régebbi negatív teszt szükséges (Korzikára a rendelet február 8-ig érvényes a 11 évnél 

idősebbekre). Nyitva tartanak, üzemelnek:  

 közintézmények, posták és a bankok;  

 élelmiszerüzletek és egyéb üzletek (18 óráig lehetnek nyitva);  

 gyógyszertárak;  

 parkok, kertek, erdők;  

 tömegközlekedés;  

 a szállodák és egyéb szálláshelyek fogadhatnak ügyfeleket de az éttermi rész zárva marad 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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(csak a szobaszervíz működhet); az éttermek házhozszállítási szolgáltatása; 

Jelenleg zárva tartanak: 
 mozik, színházak és múzeumok és síterepek felvonói (nyitás előreláthatólag február elején) 

 éttermek, bárok és sportlétesítmények (nyitás előreláthatólag február közepén) 

 Egyenlőre zárva maradnak a diszkók és termálfürdők.  

A síterepek felvonói és közösségi terei, éttermei jelenleg zárva tartanak (nyitás előreláthatólag 

február elején). Az alpesi síelés egyenlőre nem engedélyezett, egyedül a sífutás, a hótalpas túra, a 

szánhúzás és a túrasí megengedett.  

Addig is azonban a szállodák és egyéb szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket, kizárólag 

szobaszervíz szolgáltatás mellett (étterem, bár zárva marad). 

Egyéb intézkedések 

11 éves kortól minden zárt, nyilvános helyen is kötelező a maszk (az iskolákban 6 éves kortól). Zárt 

nyilvános helynek minősülnek a pályaudvarok, a repterek, az éttermek, kávézók és bárok, a 

szállodák, a múzeumok, az üzletek, a bankok, a fedett piacok, a könyvtárak, a templomok, a fedett 

sportlétesítmények... A teljes lista az alábbi honlapon található (Külső hivatkozás) >>  

Az egyes megyék prefektusai szabadon dönthetnek arról, hogy az egyes területeken kötelezővé 

teszik a maszk viselését ha a helyi járványhelyzet megköveteli azt. A helyi rendeletekről itt (Külső 

hivatkozás) található bővebb információ! Egy interaktív térkép (Külső hivatkozás) segítségével lehet 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq#:~:text=%C3%80%20compter%20du%2020%20juillet,l'application%20des%20gestes%20barri%C3%A8res.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#activite-epidemique
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#activite-epidemique
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
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követni, hogy Franciaország egyes területei mennyire fertőzöttek a koronavírus által!  

Ha valaki nem tartja be a maszkviselési szabályt, akkor 135 Euróra büntetik, mely 15 nap 

nemfizetést követően 1500 Euróra növekszik. A közlekedési eszközökön (Külső hivatkozás) kötelező 

a maszk (a taxikban is) és be kell tartani a lehető legnagyobb távolságot az egyes utasok között, 

amire lehetőség van.  

Gyakran ismételt kérdések (Külső hivatkozás) franciául a kormány honlapján... 
Tengerentúli területek 
A tengerentúli területekre és Korzikára való belépéshez 72 óránál nem régebbi negatív teszt 

szükséges (Korzikára a rendelet február 8-ig érvényes a 11 évnél idősebbekre).  

Az EU állampolgárai számára az országhatárok nyitva maradnak, de minden belépő külföldi és 

hazatérő francia számára kötelező lesz az ingyenes szűrés a repülőtereken, a kikötőkben, a 

vasútállomásokon és a határállomásokon.  

Nem EU-s országból érkezők csak kevesebb, mint 72 órán belül készült negatív teszttel léphetnek 

be az országba.  

Melyek a megelőző iránymutatások a betegség terjedésének csökkentésére 

Egyszerű intézkedések egészségének és környezetének védelmére:- 

- Rendszeresen és gyakran mosson kezet!  

- Zsebkendőbe vagy a tenyerébe köhögjön és tüsszentsen!  

- Üdvözléskor ne fogjon kezet és ne adjon puszit!  

https://www.ratp.fr/infos-trafic
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions
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- Használjon eldobható zsebkendőt! használjon maszkot nyilvános helyeken (taxikban, 

üzletekben, utazáskor...) 

Read more at: http://ee.france.fr/hu/news/koronavirus-covid-19-franciaorszagi-helyzet  

Melyek az érvényben lévő lazítások? Egyelore szigoritasok vannak érvényben  

Gazdasági intézkedések A vendéglátásban, az idegenforgalomban, a kulturális életben, a rendezvényszervezésben és a 

sportban kényszerszabadságra kényszerülők fizetésének 100 százalékát átvállalja az állam a 

munkahelyek megtartására érdekében. ranciaországban októbertől új szakmák is jogosultak a 

COVID-19 válság által érintett ágazatok megsegítésére létrehozott alapból történő támogatásra, 

mint pl. a virágüzletek, a készételek kiszállítására szakosodott vendéglátó vállalkozások vagy az 

autókölcsönzők. A francia kormányzat a « vírussal együtt kell élni » kijelentéssel egyidőben hozta 

létre október elején a fenti szolidaritási alapot, amelyből összesen 31 gazdasági tevékenységet 

(rendezvények, sport- vagy fitnesztermek, kulturális témájú vállalkozások, közönségkapcsolati 

szolgáltatók, biztonsági szolgálatok, grafikusok vagy a szállodaiparhoz kötődő mosodai szolgáltatók, 

stb.) támogat, s ezzel az alapból újabb 75.000 francia vállakozás részesülhet az állami segítségből. A 

francia kormány bátorítja a lakosságot az őszi szünetben a belföldi turizmusra A közelgő őszi 

szünetben (október 17-én kezdődik a hagyományos Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó őszi 

iskolai szünet) a franciák utazni szoktak, az erre az időszakra szóló foglalások azonban 50% -kal 

csökkentek Franciaországban a tavalyi évhez képest. Az ágazat támogatása érdekében Jean 

Baptiste, turizmusért felelős államtitkár utazási garanciával szeretné biztosítani az esetleges 

http://ee.france.fr/hu/news/koronavirus-covid-19-franciaorszagi-helyzet
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ingyenes lemondás lehetőségét és ezzel is bátorítaná a lakosságot a belföldi utazásokra és azok 

mihamarabbi lefoglalására, egészen a karácsonyi időszakig. Az államtitkár azt is bejelentette, hogy a 

hivatásturizmus valamint a rendezvényturizmus támogatására kormányzati munkacsoportot 

hoznak létre a közeljövőben. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

paris.cov@mae.ro,http://paris.mae.ro/local-news/1329., 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-

pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020. 

A Párizsi Román Nagykövetség speciális telefonja 06 79 11 81 49 program 9:00 - 21:00 , 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees 

mailto:paris.cov@mae.ro
http://paris.mae.ro/local-news/1329
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees

