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Ország:  Ciprus  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

 NEM 

 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

 IGEN, de csak bizonyos kategóriába tartozó személyek esetében 

 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

 Üzletemberek, tudósok akik munkavégzés céljából utaznak;  

 Munkaszerződéssel rendelkező szakemberek; 

 Sportolók akik szerződésben állnak Ciprusi Köztársaságban tevékenykedő klubokkal; 

 Humanitárius esetek (példaul olyan személyek akiknek valamelyik Ciprusi Köztársaságban élő 

hozzátartozója elhunyt és részt szeretne venni a temetési szertartáson);  

 Betegek állampolgárságtól függetlenül akik valamilyen orvosi kezelésben részesültek a  

Ciprusi Köztársaságban állami vagy magán korházakban, orvosi központokban és szeretnék 

ezt folytatni; 

 Család egyesités céjából olyan személyek számára akiknek első fokú hozzátartozója 
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valamilyen gazdasági tevékenységet folytat és hivatalos lakóhellyel rendelkezik a Ciprusi 

Köztársaságban; 

 Küldetésben lévő diplomáciai útlevéllel rendelkező személyek 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

 IGEN, elfogadott a Romániában készített teszt (max. 72 órával azelött készített) egy angol 

nyelven szerkesztett igazolással bizonyítva, ciprusi állampolgárok vagy tartózkodási jogot 

élvező más állampolgárok esetében a helyszínen az országban való belépéskor készített is 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

 IGEN  - 14 nap otthoni elkülönítés, a 10. Napon vagy  a 14 nap lejárata elött 48 órával újabb 

saját költségen (legtöbb. 55 EUR) elvégezett negativ teszt szükséges az elkülönítés 

elhagyására, magától értetődik hogy csak, ha az eredmény negatív lehet elhagyni a lakhelyet. 

Az eredményt a monada@mphs.moh.gov.cy címre kell elküldeni, negativ eredmény esetén 

van lehetőség az elkülönítés felfüggesztésére.  

Kötelező úti okmányok?  IGEN 

 Utazási engedély online kitöltés 24 órával utazás elött (www.cyprusflightpass.gov.cy)  

 Személyazonosságot igazoló okírat 

 Lakóhelyi bizonyítvány (sárga lap) ciprusi állampolgárok és hivatalos ciprusi lakóhellyel 

rendelkező idegen állampolgárok számára 

 Speciális engedély más kategóriaba tartozó személyek számára a C kategóriába besorolt 

országok esetében (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission) 

 Molekuláris RT-PCR teszt negatív eredménnyel a COVID-19 fertőzésre vonatkozóan 

mailto:monada@mphs.moh.gov.cy
http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission
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 AJÁNLÁS: Tekintettel arra hogy Cipruson kötelező az egészségügyi biztositás, ajáljuk hogy 

utazás elött kössenek egészségügyi biztositást, vagy szerezzék be az Európai 

Egészségbiztosítási Kártyát 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

  IGEN, 14 nap karanténba vonulással otthon vagy a nyilatkozott lakóhelyen  

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

 2020 december 15-étől kezdődöen az északi hatóságok Ciprus szigetén az észak és dél közötti 

átkelőhelyek lezárása mellett döntöttek (kivételek a tranzitálási intézkedéseknél)   

Milyen tranzit útvonalak használhatóak?  Agyos Dometios/Metehan átkelőhely 

 

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) 

 A lezárási intézkedés nem érinti a Tylliria régió lakosait, akik a Ciprusi Köztársaságba való 

belépéskor a  Poarta Yeșilırmak/ Kato Pyrgos-Limnita ellenörzési pontot használják. A 

rendörség erre a régióra fel van hatalmazva átlépési engedályt adni olyan személyeknek akik 

alapvető szükségletek cáljából utaznak.  

  Az egyetemisták és a Ciprusi Köztársaságban orvosi kezelés alatt álló személyek kivételek a 

lezárási intézkedés alól. Azonban be kell mutassanak egy az elmúlt 72 órában elvégzett negatív 

eredményü RT-PCR molekuláris tesztet SARS-CoV-2 fertőzésre. 

 A mentők közlekedése a  Poarta Yeșilırmak/ Kato Pyrgos-Limnita átkelési pontokon továbbra 

is biztosított. 

 Csak ciprusi lakóhellyel rendelkező román állampolgárok kaphatnak engedélyt a sziget északi 
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részére való átkelésre  

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

 https://www.mae.ro/travel-conditions/3682 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? 2021 február 28-ig a következő korlátozó intézkedések maradnak érvényben: 

1.  21:00 – 05:00 óra között tilos a személyek közlekedése, a következő kivételekkel: 

   a) Munkahelyre/-ről, valamint munkaűgyben a munkáltató által kitöltött és aláírt A nyomtatvány 

bemutatásával; 

    b) Sürgösségi egeészégügyi esetekben orvosi központba, korházba, gyógyszertárba vagy 

állatorvoshoz és vissza, és olyan személyekhez való kiszállás akik sürgöséggel ápolásra szorulnak vagy 

elkülönítésben vannak. 

2. Összejövetelek, nyilvános és szociális események tilosak (függetlenül magán vagy közterülettől, kül 

és beltértől). 

3. Tilosak a közterületeken szabadlevegőn való összejövetelek mint a piacok, promenádok, pihenő 

zónák, a parkokban vagy partokon végzett sporttevékenységek céljából történő összejövetelek 

kivételével, azzal a feltétellel ha a személyek száma nem haladja meg a kettőt. 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3682
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4. A  kiszállások engedélyezése SMS-en keresztül történik, legfeljebb napi 2 szöveges üzenet 

személyenként.     

5.   Építőtelepek és építkezési vállalkozások/ágazatok, termelési ágazatok, élelmiszer és ital kiskereskedők 

folytatják tevékenységüket . 

6.  A középiskolai oktatás (a végzős osztályok kivételével) online rendszerben történik a Tanügyi 

Minisztérium által az iskoláknak, egyetemeknek továbbított irányelvek szerint. 

7.  Napoközik, óvodák és az elökészítős osztályok  folytatják tevékenységüket. 

8. Az első divizíós profi bajnokságok mérkőzései engedélyezettek a nézők jelenléte nélkül. Minden 

más turné, a második divizío kivételével, és a 18 éven aluli személyek sporttervékenysége fel van 

függesztve.  

Az emlitett intézkedéseket ujabb rendelkezésekig alkalmazzák.  

Melyek az érvényben lévő lazítások? Júniustól a Larnacai és Pafosi repülőterek lépésről lépésre inditották újra a személyszállítási 

szolgáltatásaikat. 

2021 február 1-től kezdődöen: 

 Fodrászatok és fodrász szalonok, szépségszalonok ismét kinyíthatnak; 

 25%-ról 50%-ra növekedik azon személyek aránya akik fizikailag jelen lehetnek a 

munkahelyen, alsó és felső határ nélkül a személyszámot illetően; 

 A látogatások továbbra is tilosak, az első és/ vagy masodfokú rokonok látogatását kivéve, ha a 

látogató személyek száma nem haladja meg a kettőt.  
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2021 február 8 és 28 közötti periódusban: 

 A közszférában és a helyi közigazgatásban alkalmazottak 2021 február 8-tól kezdődően 

lépcsőzetesen folytatják a tevékenységüket egy negatív gyors teszttel, amelyet hetente 

megismételnek. 

 Az állami és magán elemi iskolák újra megnyitnak, a közép és szakiskolák esetében csak a 

végzős osztályok; 

 Kiskereskedelmi üzletek, kereskedelmi központok újra kinyithatnak; 

 Fogadóirodák újra kinyithatnak, de csak a szelvények kitöltése céljából, anélkül hogy igénybe 

vennák az asztalokat, pihenőhelyeket; 

  Múzeumok és  régészeti szitek újra kinyithatnak; 

 Vallásos  szertartások legfeljebb 50 személy jelenlétével megtarthatók a szentélyekben az 

egészségügyi protokoll betarásával; 

 2-ről 4-re nővekszik azon személyek száma akiket meg lehet látogatni; 

 Újra kinyitnak a szinháztermek és a mozik, legfeljebb 50 nézővel; 

 Legfejebb 5 résztvevővel, korosztálytól függetlenül, az edzőt is beleértve szabadlevegőn 

szabad sportolni az erre kijelölt helyeken parkokban vagy tengerparton; 

 Február 13-tól kezdődően engedélyezettek a második divizós focicsapatoknak a közös 

edzések és nézők nélkül a mérkőzések; 

 A CFA diviziós csapatoknak engedélyezettek az edzések  legfejebb 5 résztvevővel az edzőt is 
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beleértve; 

 A  Troodos hegység területére a kiszállások tilosak maradnak. 

Gazdasági intézkedések  - 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

https://cyprus-mail.com https://www.mae.ro/travel-conditions/3682  www.mfa.gov.cy  

https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=17771#flat 

https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=18101#flat 
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