
Hargita Megye Tanácsa 
 

  
 
   

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

Ország: Dánia  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- Igen 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- Igen, korlátozásokkal 

Minden Dániába belépni szándékozó személynek, akinek megalapozott oka van, negatív tesztet (PCR 

vagy antigén) kell felmutatnia, , amelyet legfeljebb 24 órával a Dániába tartó repülőgépre való 

felszállás előtt végeztek, illetve 24 órával a szárazföldi határon történő bemutatás előtt, vagy 

legalább 14 nappal (de 12 hétnél nem régebbi) elvégzett teszt pozitív eredménye Dániába való 

belépés előtt. 

Repülővel érkezve a repülőtéren (ingyenesen) elvégzik a SARS-CoV-2 gyorstesztet, autóval érkező 

személyek esetén pedig a határátlépéstől számított 24 órán belül tesztet hajtanak végre. 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

A következők mentesülnek a  negatív COVID-19  teszt  bemutatása alól: 
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- 12 év alatti gyerekek 

- dán állampolgárok és Dániában tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek, akik 

szárazföldön érkeznek az országba. 

- tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek a határ menti régiókban: Norvégia, Schleswig-

Holstein (Németországi Szövetségi Köztársaság); Scania, Halland és Blekinge (Svéd Királyság). 

- Átutazó személyek (jó céllal vagy turisztikai célokra Dániától eltérő országban, a szállítási 

eszköztől függetlenül). https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-in-transit 

- Nemzetközi teherszállítási tevékenységekben részt vevő személyek. 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

- Igen 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

- Igen 

- Minden személynek 10 napig karanténba kell vonulnia, még akkor is, ha a teszt negatív. 

Lehetséges, a karantén megszakítása egy negatív PCR teszt felmutatásával, legkorábban az 

érkezés 4. napja után. 

Kötelező úti okmányok? -  Igen,  https://politi.dk/en/travel-id  

https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-in-transit
https://politi.dk/en/travel-id
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EU / EGT állampolgárok (beleértve a 18 év alatti gyermekeket is): 

- Útlevél 

- Utasigazolványként jóváhagyott nemzeti igazolvány 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

- Igen 

- Turisztikai célú utazás Dániától eltérő országban; Dánián kívüli szállásfoglalás igazolása 

szükséges. 

- A fertőzés egyértelmű tüneteivel (száraz köhögés, láz stb.) Nem szabad átutazni Dánián. 

Az új intézkedésekről további információ az alábbi linken érhető el (angol nyelven):  

https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/persons-in-transit  

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- Igen 

- turisztikai célú utazás Dániától eltérő országban; Dánián kívüli szállásfoglalás igazolása 

szükséges. 

- A fertőzés egyértelmű tüneteivel (száraz köhögés, láz stb.) Nem szabad átutazni Dánián. 

Az új intézkedésekről további információ az alábbi linken érhető el (angol nyelven):  

https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/persons-in-transit  

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? - 

A tranzitálás során milyen intézkedésekre - 

https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/persons-in-transit
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/persons-in-transit
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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) 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810 

https://reopen.europa.eu/ 

https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations 

https://politi.dk/en/travel 

https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/ 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/rumaenien/, 

https://www.mae.ro/foreign-missions/3516 

https://www.mae.ro/romanian-missions/3181#810 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? 2021. január 13-án úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják a zárolási intézkedéseket:  

- a tanfolyamokat kizárólag online tartják minden iskolában 

- korlátozva a nyilvános találkozók résztvevőinek számát 5 főre 

- -bezárva az éttermeket és bevásárlóközpontokat (kivéve a gyógyszertárakat és az 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810
https://reopen.europa.eu/
https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations
https://politi.dk/en/travel
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/rumaenien/
https://www.mae.ro/foreign-missions/3516
https://www.mae.ro/romanian-missions/3181#810
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élelmiszerboltokat). 

- bizonyos szakmák (fodrászok, fizioterápiás irodák, masszázsszalonok és tetoválószalonok) 

felfüggesztése 

- -oktatási egységek bezárása a 0 - XII. osztályokba 

- -V-XII. Osztály és a hallgatók online folytatják tanfolyamaikat 

- a bárok és éttermek csak elvitelre működnek 

- a kritikus funkciókat nem ellátó közalkalmazottak otthon dolgoznak.  

- a mozik, színházak, sportlétesítmények (a szakemberek kivételével), uszodák, 

fitneszközpontok, játéktermek, kaszinók zárva tartanak.  

- - a maszk viselése kötelező 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések Dánia új koronavírus-csomagot jelent be a vállalkozások és a kultúra számára 

A parlamenti pártok nagy csoportja kedden este megállapodott egy nyolcmilliárd korona értékű 

ösztönzőcsomagról, amely a koronavírus-válság sújtotta dán vállalkozások és kulturális intézmények 

megsegítésére irányul. 

A pénzügyi keret egy 28 millió korona összegű likviditási alapot is tartalmaz, és kiterjeszti a meglévő 

intézkedéseket. A támogatási programok 2021. január 31-ig vannak érvényben. A rendelkezéseket 

kiterjesztették olyan társaságokra, mint a taxitársaságok, mozik, közoktatási intézmények és 
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konferenciaközpontok, amelyek másodlagos hatásnak érezhetik a koronavírus-korlátozásokat. 

Pénzügyi segítséget kulturális egységek, klubok és sportegyesületek, valamint vállalkozások vehetnek 

igénybe. A kisvállalkozások maximális kompenzálását 90% -ra emelik. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

https://www.coronatracker.com/country/denmark/ 

https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations 

https://reopen.europa.eu/ro/map/DNK/2002 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810 

 https://www.thelocal.dk/  

https://www.coronatracker.com/country/denmark/
https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations
https://reopen.europa.eu/ro/map/DNK/2002
http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810
https://www.thelocal.dk/

