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Ország: Svédország  

Közlekedési Feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- Igen, korlátozásokkal 

- Február 6.-a éjféltől kezdődően minden személy, amely be szeretne lépni Svédország 

területére köteles felmutatni a határon egy negatív PCR tesztet, antitest-tesztet vagy LAMP-

tesztet amely belépés előtt legfeljebb 48 órával volt kiadva. Amennyiben a negatív tesztet 

nem hajlandó a személy felmutatni, az országba való belépés megtagadásra kerül. Ezen 

szabályozás minden típusú belépésre érvényes: légi, közúti, tengeri és vasúti.  

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- Igen 

- Február 6.-a éjféltől kezdődően minden személy, amely be szeretne lépni Svédország 

területére köteles felmutatni a határon egy negatív PCR tesztet, antitest-tesztet vagy LAMP-

tesztet, amely belépés előtt legfeljebb 48 órával volt kiadva. Amennyiben a negatív tesztet 

nem hajlandó a személy felmutatni, az országba való belépés megtagadásra kerül. Ezen 

szabályozás minden típusú belépésre érvényes: légi, közúti, tengeri és vasúti. 
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Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

- 2021 április 15.-ig a svéd állam felfüggeszt minden nem szükségszerű beutazást az országba 

az EU-n kívüli országokból 

A negatív PCR teszt felmutatásának kötelezettsége alól mentesülnek: 

- A 18 évnél fiatalabb személyek 

- A svédországi lakhellyel rendelkező személyek 

- A munkahely miatt ingázó személyek (ők is kötelesek felmutatni negatív PCR tesztet, amely a 

belépés előtt legfeljebb egy héttel volt kiállítva) 

- Azon személyek, amelyek egy egészségügyi szállítmány kulcsszemélyei 

- A teher- illetve áruszállítás ágazatában dolgozó személyek 

- Azon személyek, amelyek sürgős családi ügyben utaznak 

- Azon személyek, amelyek nemzetközi védelemre szorulnak vagy egyéb humanitárius okból 

kifolyólag utaznak 

- Azon személyek, amelyek elhalaszthatatlan beavatkozásra vannak programálva 

- Tengerészek 
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- a nemzetközi rendőri együttműködésben, vám- vagy mentési műveletekben részt vevő személyzet. 

 

Ezen korlátozások NEM érvényesek: 

 

- EU-s illetve svájci állampolgárokra és azok családtagjaira.  

- A Svédország- vagy egy másik EU-s országon belüli állandó lakhellyel vagy tartózkodási 

engedéllyel rendelkező személyek esetében.  

- A Visa-val rendelkező személyek esetében.  

- Sürgős ellátásra szoruló személyek esetében. 

- A mezőgazdasági, erdészet illetve kertészet ágazathoz tartozó szezonális munkaerő esetében. 

- A teher- illetve áruforgalomban dolgozók esetében. 

- Azon személyekre, amelyek a következő országok valamelyikében vannak letelepedve: 

o Ausztrália 

o Japán 

o Új-Zéland 

o Ruanda 

o Szingapúr 

o Dél-Kórea 

o Thaiföld 
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További információ itt: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/  

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

- Igen 

A negatív PCR teszt felmutatásának kötelezettsége alól mentesülnek: 

- A 18 évnél fiatalabb személyek 

- A svédországi lakhellyel rendelkező személyek 

- A munkahely miatt ingázó személyek (ők is kötelesek felmutatni negatív PCR tesztet, amely a 

belépés előtt legfeljebb egy héttel volt kiállítva) 

- Azon személyek, amelyek egy egészségügyi szállítmány kulcsszemélyei 

- A teher- illetve áruszállítás ágazatában dolgozó személyek 

- Azon személyek, amelyek sürgős családi ügyben utaznak 

- Azon személyek, amelyek nemzetközi védelemre szorulnak vagy egyéb humanitárius okból 

kifolyólag utaznak 

- Azon személyek, amelyek elhalaszthatatlan beavatkozásra vannak programálva 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
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- Tengerészek 

- A nemzetközi rendőri együttműködésben, vám- vagy mentési műveletekben részt vevő 

személyzet. 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

- Nem szükséges, de erősen ajánlott 

Kötelező úti okmányok? - Útlevél vagy személyi igazolvány 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

- Igen, 14 nap karanténkötelezettséggel  

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- Igen, de az országos belépésre vonatkozó törvényeket tiszteletben kell tartani 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? - 

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) 

- 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-

information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions  

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions
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utazást illetően? https://www.regeringen.se/490052/contentassets/6c7c11bd0ad5415e81242a1a65757111/nya-

regler-om-inreseforbud-och-testkrav-borjar-galla-den-6-februari.pdf  

http://www.mae.ro/node/51931  

http://stockholm.mae.ro/node/177  

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-

from-sweden/  

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Svédország Külügyminisztériuma tanácsolja minden nem szükségszerű utazás elkerülését valamennyi 

országba a svéd állampolgárok és Svédországban letelepedett személyek esetében. 

Január 8.-ával kezdődően hatályba lépett egy törvény, amely lehetővé teszi a különleges 

korlátozások bevezetését a Covid-19 legyőzése érdekében és azon személyek megbüntetését, 

amelyek megszegik ezek korlátozásokat. 

Minden szeméy köteles tiszteletben tartani a szociális távolságtartást, a higéniai előírásokat és a házi 

elkülönítésre vonatkozó előírásokat a legenyhébb tünetek esetében is. 

Minden személy köteles intézkedéseket tenni a fertőzés elkerülése érdekében a következő előírások 

betartásával: szociális kapcsolatokkal történő találkozások számának korlátozása és csökkentése, 

amennyire csak lehet, a személyes találkozásokat amennyire csak lehet inkább szabad levegőn vagy 

https://www.regeringen.se/490052/contentassets/6c7c11bd0ad5415e81242a1a65757111/nya-regler-om-inreseforbud-och-testkrav-borjar-galla-den-6-februari.pdf
https://www.regeringen.se/490052/contentassets/6c7c11bd0ad5415e81242a1a65757111/nya-regler-om-inreseforbud-och-testkrav-borjar-galla-den-6-februari.pdf
http://www.mae.ro/node/51931
http://stockholm.mae.ro/node/177
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
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digitális formában kérik lebonyolítani, a tömegközlekedési eszközök csökkentett használata, a 

veszélyeztetett csoportok kiemelt óvása.  

A kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben azon látogatások, amelyek nem 

szükségszerűek korlátozásra kerülhetnek. 

A vezetők és alkalmazók biztosítsák a személyzet és látogatók részéről történő szociális 

távolságtartást, és amennyire lehetséges, az alkalmazottak számára lehetőséget kell biztosítani az 

otthoni munkavégzésre és arra, hogy elkerülhessenek minden nem szükségszerű utazást. 

 

Svédországban az egészségügyi maszk viselése nem kötelező, viszont erősen ajánlott a védőmaszk 

használata országos szinten tömegközlekedési eszközökön munkanapokon reggel 07.00 és 09.00 óra 

között, illetve délután 16.00 és 18.00 óra között 

 

Maximum 8 személyből álló embercsoportok engedélyezettek – kivétel a temetéseken, ott 20 a 

megengedett maximum létszám. 

 

Vendéglátó egységekre érvényes korlátozások: 

- Maximum 4 személy ülhet egy asztalnál 

- 2021 január 16.-ig tilos alkoholt- vagy alkohol tartalmú italokat árusítani 20.00 és 11.00 óra 

között 
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A Nagy-Britanniából, Norvégiából és Dániából minden utazás tilos külföldi állampolgárok részére. 

Kivételt képeznek ezen korlátozások alól azon dán állampolgárok, amelyek Svédország területén 

laknak vagy dolgoznak, amelyek teher- illetve áruszállítás céljával utaznak, illetve esetenként kivételt 

képezhetnek azon személyek, amelyeknek elhalaszthatatlan családi elintéznivalóik vannak.   

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések - 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-

information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/  

https://www.regeringen.se/490052/contentassets/6c7c11bd0ad5415e81242a1a65757111/nya-

regler-om-inreseforbud-och-testkrav-borjar-galla-den-6-februari.pdf  

 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/
https://www.regeringen.se/490052/contentassets/6c7c11bd0ad5415e81242a1a65757111/nya-regler-om-inreseforbud-och-testkrav-borjar-galla-den-6-februari.pdf
https://www.regeringen.se/490052/contentassets/6c7c11bd0ad5415e81242a1a65757111/nya-regler-om-inreseforbud-och-testkrav-borjar-galla-den-6-februari.pdf

