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Ország:  CSEH KÖZTÁRSASÁG  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- NEM 

- Románia a vörös zónás államok listáján szerepel. A román állampolgárok csak megalapozott 

okokból utazhatnak Csehországba, nevezetesen a visszatéréshez a lakóhelyhez, a foglalkoztatáshoz, 

az oktatáshoz és a családi okokból. A turisztikai utazás kizárt. 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- IGEN 

Cseh Köztársaságba történő utazás esetén a román állampolgárok a következő kötelezettségekkel 

rendelkeznek: 

• a Cseh Köztársaságba érkezés előtt az elektronikus helymeghatározó utaskereső űrlap kitöltése, 

amely a www.prijezdovyformular.cz címen érhető el; 

• a Cseh Köztársaságba történő belépéskor a PCR típusú molekuláris teszt negatív eredményének 

bemutatása, legfeljebb 72 órával azelőtt, vagy egy antigénteszt, amelyet legfeljebb 24 órával 

végeztek a Cseh Köztársaságba való indulás előtt; 

• elszigetelődni a rendeltetési helyen; 

• végezzen egy második PCR-vizsgálatot Csehországban az érkezés után 5 napon belül. Az önzáró 

intézkedést csak a második vizsgálat negatív eredményének a Közegészségügyi Helyi Igazgatóság 
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részére történő bemutatása után szüneteltetik; 

• viseljen FFP2 légzőkészüléket vagy azzal egyenértékű eszközt, vagy eldobható műtéti maszkot az 

otthonon kívül 14 napig Csehországba érkezését követően. 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

• diplomáciai útlevéllel rendelkezők, akik szolgálatuk érdekében Csehországba utaznak, valamint a 

Cseh Köztársaság által elismert nemzetközi szervezetek tisztviselői, ha az ország területén való 

tartózkodásuk nem haladja meg a 72 órát, vagy több mint 72 órán át Csehországon kívül utaznak ; 

• nemzetközi árufuvarozók vagy személyek, feltéve, hogy rendelkeznek a következő 

dokumentumokkal: a munkavállalók minőségének megerősítése a nemzetközi szállítás területén, 

hivatásos vezetői engedély, munkaszerződés; kötelező a légzésvédő (FFP2, egyenértékű vagy 

magasabb minőségű) viselése a lakóhelyen kívül 14 napig; 

Figyelem! A Cseh Köztársaság területén átutazó vagy Németországot tranzitálni szándékozó, 

nemzetközi áruszállítóknak negatív PCR vagy antigén molekuláris tesztet kell bemutatniuk a Cseh 

Köztársaság bejáratánál, amelyet legfeljebb 36 órával a cseh területre történő belépés előtt 

végeztek. 

•     olyan személyek, akik Romániából 12 órán belül keresztül utaznak Csehországba, feltéve, hogy 

erre jó okuk van - munka, elengedhetetlen családlátogatások, személyes problémák megoldása 

(elengedhetetlen az érintettek, családtagok vagy közeli emberek számára), gyermek gondozása vagy 

háziállat, orvosi szolgáltatások (beleértve kísérőként), adminisztratív problémák megoldása 

(beleértve kísérőként), esküvőkön és temetéseken való részvétel, oktatás; 
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•      5 év alatti gyermekek; a sötétvörös listán szereplő állapotból való visszatérés után 5 napig 

kötelező az önálló elszigetelés, 7 napig pedig tilos óvodába vagy hasonló intézménybe járni; 

•      olyan emberek, akik bizonyítani tudják, hogy megfertõzõdtek a SARS-CoV-2 vírussal és 

meggyógyultak (az elsõ, pozitív eredménnyel járó PCR típusú molekuláris teszt dátumának legfeljebb 

90 nappal a belépés elõtt kell lennie); 14 napig kötelező viselni a légzőkészüléket; 

•     a Cseh Köztársaság érdekében mozgó kritikus infrastruktúrával foglalkozó dolgozók; 

•     cseh állampolgárok családtagjai vagy partnerei. 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

    -   IGEN 

Csehországi utazás esetén a román állampolgárok kötelesek legfeljebb 72 órával azelőtt elvégzett 

PCR-molekuláris teszt vagy egy antigén-teszt negatív eredményének bemutatása a cseh területre 

történő belépéskor, legfeljebb 24 órával a Cseh Köztársaságba történő indulás előtt. 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

    -   IGEN, el kell szigetelnie magát a rendeltetési helyen 

 

Kötelező úti okmányok? - IGEN,  

Az űrlap a következő linkre kattintva tölthető ki: https://plf.uzis.cz/.  Az űrlap kitöltése után az 

érintett személyek megerősítő e-mailt kapnak, amelyet meg kell őrizniük annak érdekében, hogy ezt 

kérésre a cseh hatóságok elé terjesszék. 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

        -    IGEN, korlátozásokkal 

- Ha nem haladja meg a 3 napos romániai tartózkodást, kovid tesztre van szükség, 

https://plf.uzis.cz/
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- Ha 3 napnál hosszabb ideig akarnak tartózkodni az országban, akkor kötelező az otthoni karantén / 

intézményesített karantén 14 napig. 

A karanténkötelezettség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik három napnál rövidebb időre 

érkeznek Romániába, és fel tudnak mutatni egy negatív koronavírustesztet, amelyet a 

határátlépésük előtti 48 órában végeztek el. A többi beutazóra 14 napos karantén vár, ám ez a 

tizedik napon feloldódhat, ha a nyolcadik napon elvégezett tesztjük negatív.  

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

 IGEN 

Átutazási rendelkezések: 

Kötelesség bemutatni egy antigén teszt negatív eredményét, amelyet legkésőbb 24 órával az utazás 

megkezdése előtt végeztek, vagy molekuláris típusú PCR-t, amelyet legkésőbb 72 órával az utazás 

megkezdése előtt végeztek, minden olyan személy számára, aki át akar szállni a Cseh 

Köztársaságban. a cseh repülőtérre érkező személyek, hogy a Cseh Köztársaságban szárazföldön 

folytassák az utat egy másik államba. 

A cseh hatóságok határozott ajánlást fogalmaznak meg a külföldi állampolgárok számára, hogy 

kerüljék a Csehországon keresztül történő átszállást Németország felé vezető úton. 

 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak?     - 

A tranzitálás során milyen intézkedésekre 

szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

    - 
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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? 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3679#809 

https://koronavirus.mzcr.cz/en/extraordinary-and-protective-measures-and-recommendations/ 

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

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--21537.html 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133943-ujabb-europai-orszagokbol-erkez-k-

karantenkotelesek-romaniaban 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? A Cseh Köztársaságban rendkívüli állapot van. 

2021. március 1. és 21. között a következő intézkedéseket kell alkalmazni: 

- A lakókörzeten kívüli személyek szabad mozgásának korlátozása. Nem tartoznak ide: a munkába 

utazó személyek, feltéve, hogy rendelkeznek a munkaadótól származó igazolással, a rokonokhoz 

vagy közeli hozzátartozókhoz ellátás céljából felkereső személyek, egy másik körzetben orvosi ellátás 

céljából és igazgatási ügyekben utazó személyek, feltéve, hogy saját felelősségére vonatkozó 

nyilatkozattal vagy a látogatás helyét, dátumát és célját kitűző űrlappal rendelkeznek. 

- Vásárolni csak a lakóhely kerületének területén lehet. 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3679#809
https://koronavirus.mzcr.cz/en/extraordinary-and-protective-measures-and-recommendations/
https://reopen.europa.eu/ro/map/CZE/2002
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--21537.html
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- A forgalmi tilalom 21.00 és 5.00 között érvényben marad. 

- Gyalogolni és kocogni csak a lakóhely területén lehet. A háziállatok sétáltatása csak a lakóhely 

címétől 500 méterre lehetséges. 

- A házasság formalizálásában vagy a párkapcsolat-nyilvántartási szertartásokon való részvétel csak 

azokban a körzetekben lehetséges, ahol a párok laknak. 

Azoknak a személyeknek, akik másik lakóterülettel (vidéki házzal) rendelkeznek, a 3 hetes 

korlátozások alatt el kell dönteniük, hogy hol szállhatnak meg. 

- Minden oktatási intézmény bezárása, beleértve az óvodákat és az óvodákat is. Csak az egészségügyi 

intézményeket és az integrált sürgősségi rendszerben dolgozók gyermekeinek szervezett 

intézményeket nem lehet bezárni. 

- Legalább légzésvédő maszk kötelező viselése az utcán. Zöld területek (parkok, kertek, erdők) nem 

tartoznak ide, ahol lehetséges a fizikai távolság tartása. 

- Légzőkészülékek (FFP2 vagy magasabb) viselésének kötelezettsége zsúfolt nyilvános terekben 

(tömegközlekedés, kereskedelmi terek, orvosi és szociális intézmények stb.). 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/covid19-tiz-

dolog-amit-az-eu-tesz-a-gazdasag-talpra-allitasaert  

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

https://koronavirus.mzcr.cz/en/extraordinary-and-protective-measures-and-recommendations/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/ 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/covid19-tiz-dolog-amit-az-eu-tesz-a-gazdasag-talpra-allitasaert
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/covid19-tiz-dolog-amit-az-eu-tesz-a-gazdasag-talpra-allitasaert
https://koronavirus.mzcr.cz/en/extraordinary-and-protective-measures-and-recommendations/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
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intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/

