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Ország:   LENGYELORSZÁG  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- Nem 

A lengyel kormány ideiglenesen további korlátozó intézkedések bevezetéséről határozott, amelyek 

2021. március 14-ig alkalmazandók. 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- Igen 

A Külügyminisztérium nem tanácsolja az utazást - ez jelenti a legmagasabb szintű fenyegetést. 

Minden utazás, beleértve az üzleti célokat és a sürgős családi ügyeket is, nem ajánlott. 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

-  

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

- Nem 

 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

A Lengyel Köztársaságba 2021. március 14-ig az EU tagállamaiból, beleértve Romániát is, szervezett 

szállítással (repülővel, vonattal vagy busszal) érkező utazókat érkezéskor egy meghatározott 

időtartamra karanténba kell helyezni ami 10 nap, és a költségeket az érintett személyek fizetik. A 

Lengyel Köztársaságba való belépéskor az utazóknak meg kell adniuk a határhatóságoknak azt a 

címet, amelyen a kötelező karantént végrehajtják, valamint egy telefonszámot, és azonnal el kell 
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utazniuk a bejelentett szállásra. A 10 napos karanténidőszak kiszámítása az ebbe az állapotba lépést 

követő nappal kezdődik. 

Mentesülnek a karanténba helyezés kötelezettsége alól, a személyi autóval(hét ülésig) utazó 

személyek, a COVID-19 miatt beoltott személyek, tanulók, hallgatók, bizonyos szakmai csoportok 

(tengerészek, légi személyzet, katonai diplomáciai testület, szakmai tevékenységet folytató 

személyek és egyéb kategóriák), valamint az EU-tagállamok azon állampolgárai és lakói, akik ezen a 

területen áthaladnak. 

Kötelező úti okmányok? - Nem 

 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

        -    IGEN, korlátozásokkal 

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

- 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 

- A schengeni határátkelőknél (a Németországi Szövetségi Köztársasággal, a Cseh Köztársasággal, a 
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Szlovák Köztársasággal és a Litván Köztársasággal) csak az úti okmányok véletlenszerű ellenőrzését 

végzik 

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) 

- Az EU belső határai nyitottak, míg az ország határai, amelyek egyben az EU külső határai is, 

továbbra is zárva vannak. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

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

https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3735#832 

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

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? SÜRGŐSSÉGI ÁLLAPOT: NEM 

Új szabályok vonatkoznak a következőkre: 

 -  karantén (egészséges ember elszigeteltsége a fertőzésnek való kitettség miatt); 

 - izoláció (olyan személy elszigeteltsége, akinek az első SARS-CoV-2 diagnosztikai teszt eredménye 

https://reopen.europa.eu/ro/map/POL/2002
https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel
https://www.mae.ro/travel-conditions/3735#832
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--21537.html
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pozitív). 

Az otthoni elszigetelés 10 napig tart, ha a betegnek nem jelentkeztek a COVID-19 tünetei. 

Ha a koronavírus tünetei az otthoni izolálás során jelentkeznek, az alapellátó orvos úgy dönt, hogy 

meghosszabbítja az elszigetelést, és annak megszüntetésére nem kerülhet sor korábban, mint a 

tünetek megjelenése után 13 nappal. 

Izolálás és kórházi elszigeteltség esetén a páciens gondozását végző orvos dönt az elszigetelés 

végéről. Vége nem lehet korábbi, mint a tünetek megjelenésének napjától számított 13 nap, és az 

utolsó 3 napnak tünetmentesnek kell lennie. 

Az egészségügyi ellenőrzés és a határátlépők számára kiszabott karantén 10 napra csökkent - a 

tünetmentes személyek karanténban történő vizsgálatának egyidejű kivonásával. 

BELSŐ INTÉZKEDÉSEK:  

Arcmaszk viselése kötelező a nyilvános helyiségekben, beleértve az autóbuszokat, a villamosokat és 

a vonatokat, az autókat (ha olyan emberekkel utazunk, akikkel nem él együtt naponta), üzletekben, 

bankokban, piacokon és postahivatalokban, mozikban és színházakban, orvosi irodákban klinikák, 

kórházak, masszázsszalonok, templomok, iskolák, egyetemek, középületek, beleértve az irodákat is. 

A kivételek a következő közterületeket érintik: parkok, botanikus kertek, strandok, erdők.  

Csak az a személy mentesül az intézkedés alól, akinek erre vonatkozó orvosi dokumentuma van.  

A nyilvános terekben legalább 1,5 m távolságot kötelező betartani. 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 
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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 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rumunia 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/ 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rumunia
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/

