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Ország: Svájc  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

 IGEN. 

 Minden olyan személynek, aki a Svájc területére légi úton érkezik, függetlenül az 

országtól/régiótól, ahonnan érkezik, a fedélzeten PCR molekuláris tesztet kell bemutatnia, 

amelynek eredménye negatív, legfeljebb 72 órával a svájci érkezés előtt. 

 A teszt eredményét tartalmazó dokumentumnak a következő információkat kell 

tartalmaznia: a vizsgált személy neve, vezetékneve és születési dátuma, a vizsgálat dátuma 

és időpontja, az elvégzett teszt típusa és a teszt eredménye. 

 A svájci határ átlépésekor kötelező a negatív molekuláris PCR-teszt bemutatása, amelyet 

legfeljebb 72 órával Svájcba érkezés előtt végeztek. Azoknak a személyeknek, akik nem 

tudják bemutatni az ilyen dokumentumot, Svájcba való belépésük után azonnal el kell 

végezniük egy újabb vizsgálatot, amely költségei az illető személyt terhelik. 

 Ugyannakkor, minden olyan személynek, aki a Svájc területére légi, vasúti, tengeri vagy 

közúti járattal érkezik olyan államból/régióból, amely nem magas epidemiológiai 

kockázatú, regisztrálnia kell elektronikus formában, amely a következő weboldalon érhető 
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el: www.swisspfl.admin.ch , vagy fizikai formában, papíron, a fuvarozó társaságok által 

biztosított űrlapok felhasználásával. A határ menti területekről származó személyek ez alól 

mentesülnek. 

 Jelenleg a Svájc területén nincsenek beutazási korlátozások olyan személyek számára, akik 

Romániából érkeznek, és akik az elmúlt 10 napban, 24 óránál tovább nem tartózkodtak 

magas epidemiológiai kockázattal rendelkező állam/régió területén. 

 A magas kockázatú államok listáját rendszeresen frissítik, és itt érhető el: 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-

reisende/quarantaene-einreisende.html 

  Minden olyan személynek, aki magas szintű epidemiológiai kockázattal rendelkező 

államból/régióból érkeznek Svácba, molekuláris PCR-típusú vizsgálatot kell bemutatniuk, 

negatív eredménnyel a SARS- CoV-2-fertőzés szempontjából, maximum 72 órával az 

érkezés előtt. Ezenkívül, kötelesek haladéktalanul karanténba lépni 10 napos időtartamra, 

és az érkezést követően, legfeljebb 48 órán belül regisztrálniuk kell a rendeltetési hely 

kantonhatóságainál. A karanténidőszak az illetékes kantoni hatóságok jóváhagyásával 

lerövidülhet, ha az érintett személyek a karantén 7. napján saját költségükön tesztet 

végeznek a SARS-CoV-2 vírus (PCR) fertőzésére vonatkozóan és az eredmény negatív.  

Engedélyezett a román állampolgárok  IGEN. 

http://www.swisspfl.admin.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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beutazása jól meghatározott céllal?  Jelenleg a Svájc területén nincsenek beutazási korlátozások olyan személyek számára, akik 

Romániából érkeznek, és akik az elmúlt 10 napban, 24 óránál tovább nem tartózkodtak 

magas epidemiológiai kockázattal rendelkező állam/régió területén. 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

 Azon személy, aki: közvetlenül részt vesz az orvosi és/vagy közrend és biztonsági rendszer, az 

igazgatási rendszer és/vagy a Svájci Államszövetségben akkreditált 

nagykövetségek/konzulátusok megfelelő működésének biztosításában/biztosítja a 

nemzetközi áru- és személyszállítást/szakmai vagy orvosi célú utazás esetén, amennyiben az 

utazás feltétlenül szükséges és nem halasztható/aki visszatér a Svájci Államszövetség 

területére, miután feltétlenül szükséges és halaszthatatlan szakmai vagy orvosi okokból 

magas epidemiológiai kockázattal rendelkező államba/régióba utazott/tranzitált (kevesebb, 

mint 24 órán át) egy olyan állam/régió területén, ahol magas a járványügyi kockázat/Svájc 

területén közvetlenül más célállomásokon halad át. Ebben az esetben a helyi hatóságok 

kérhetik a Svájc területén való áthaladás szükségességét igazoló igazoló dokumentumok 

bemutatását (pl. Lakóhely / tartózkodási hely / tartózkodási jog / munkaszerződés / a belépés 

szükségességének egyéb igazolása, például a kötelező orvosi igazolás) szükséges kezelés, 

tanulmányok stb.)/visszatér Svájci területére, miután részt vett egy olyan eseményen, amely 

egy magas epidemiológiai kockázattal rendelkező államban/régióban volt megszervezve, 

feltéve, hogy bizonyítékot ad arra, hogy a részvétel és a tartózkodás egy különleges védelmi 

tervvel összhangban történt/ igazolni tudja, hogy az elmúlt három hónapban a Svájcba való 
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belépés előtt megfertőződött a SARS-CoV-2 vírussal, és meggyógyult. 

 A légitársaságok bizonyos feltételek mellett engedélyezhetik a következő utaskategóriák 

felszállását, akiknek nem szükséges felmutatni negatív teszteredményt: olyan személyek, 

akiket orvosi okokból sürgősen Svájcba kell szállítani, orvosi igazolással/svájci állampolgárok 

vagy a svájci hatóságok által kiállított tartózkodási engedély birtokosai, akiknek nem volt 

alkalmuk tesztelni (ezeknek a személyeknek saját felelősségükre nyilatkozatot kell kitölteniük, 

igazolva ezt a helyzetet, a saját költségükön azonnal ki kell vizsgálni Svájcba való belépésük 

után, az illetékes kantoni hatóság ajánlása szerint)/a légitársaságoknál dolgozó személyek, 

feltéve, hogy nem hagyják el a repülőteret és nem lépik át a svájci határt útjuk folytatása 

céljából/azok a személyek, akiknek orvosi igazolásuk van arról, hogy a svájci területre való 

belépésüket megelőző három hónapban diagnosztizálták SARS-CoV-2-vel, és gyógyultnak 

tekintik őket/azok a személyek, akik orvosi igazolással igazolják, hogy orvosi okokból a SARS-

CoV-2 szűréshez szükséges orr-garat váladék nem gyűjthető. Azokat a személyeket, akiknél a 

teszt után pozitív az eredmény, nem engedik felszállni a gépre. 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

 IGEN 

 Minden olyan személynek (kivételt képeznek a 12 év alatti gyermekek), aki a Svájc területére 

légi úton érkezik, függetlenül az országtól/régiótól, ahonnan érkezik, a fedélzeten PCR 

molekuláris tesztet kell bemutatnia, amelynek eredménye negatív, legfeljebb 72 órával a 
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svájci érkezés előtt. 

 Ugyannakkor, minden olyan személynek, aki a Svájc területére légi, vasúti, tengeri vagy közúti 

járattal érkezik olyan államból/régióból, amely nem magas epidemiológiai kockázatú, 

regisztrálnia kell elektronikus formában, amely a következő weboldalon érhető el: 

www.swisspfl.admin.ch , vagy fizikai formában, papíron, a fuvarozó társaságok által 

biztosított űrlapok felhasználásával. A határ menti területekről származó személyek ez alól 

mentesülnek. 

 Minden olyan személynek, aki magas szintű epidemiológiai kockázattal rendelkező 

államból/régióból érkeznek Svácba, molekuláris PCR-típusú vizsgálatot kell bemutatniuk, 

negatív eredménnyel a SARS- CoV-2-fertőzés szempontjából, maximum 72 órával az 

érkezés előtt. Ezenkívül, kötelesek haladéktalanul karanténba lépni 10 napos időtartamra, 

és az érkezést követően, legfeljebb 48 órán belül regisztrálniuk kell a rendeltetési hely 

kantonhatóságainál. A karanténidőszak az illetékes kantoni hatóságok jóváhagyásával 

lerövidülhet, ha az érintett személyek a karantén 7. napján saját költségükön tesztet 

végeznek a SARS-CoV-2 vírus (PCR) fertőzésére vonatkozóan és az eredmény negatív 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

 IGEN: a magas epidemiológiai kockázattal rendelkező államból/régióból érkező személyek 

kötelesek haladéktalanul karanténba lépni 10 napos időtartamra, és érkezés után 

legfeljebb 48 órán belül regisztrálniuk kell a rendeltetési hely kantonhatóságainál. A 

karanténidőszak az illetékes kantoni hatóságok jóváhagyásával lerövidülhet, ha az érintett 

http://www.swisspfl.admin.ch/
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személyek a karantén 7. napján saját költségükön tesztet végeznek a SARS-CoV-2 vírus (vagy 

PCR) fertőzésére vonatkozóan és az eredmény negatív.  

Kötelező úti okmányok?  Minden olyan személynek (kortól függetlenül), aki a Svájc területére légi úton érkezik, 

függetlenül az országtól/régiótól, ahonnan érkezik, a fedélzeten PCR molekuláris tesztet kell 

bemutatnia, amelynek eredménye negatív, legfeljebb 72 órával a svájci érkezés előtt. 

 Ugyannakkor, minden olyan személynek, aki a Svájc területére légi, vasúti, tengeri vagy közúti 

járattal érkezik olyan államból/régióból, amely nem magas epidemiológiai kockázatú, 

regisztrálnia kell elektronikus formában, amely a következő weboldalon érhető el: 

www.swisspfl.admin.ch , vagy fizikai formában, papíron, a fuvarozó társaságok által 

biztosított űrlapok felhasználásával. A határ menti területekről származó személyek ez alól 

mentesülnek. 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

 Ausztriából Romániába visszatérő személyek kötelesek 14 napos karanténba lépni, a román 

hatóságok által közzétett és 2021.02.04-én hatályba lépett, magas epidemiológiai kockázattal 

rendelkező országok / területek listája szerint. 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

 IGEN. 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak?  Minden határátkelőhely nyitva van 

 A svájci szárazföldi határátkelők működési ütemterve elérhető a 
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https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-

teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html vagy a 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/teaser-pagina-iniziale/brennpunkt-

teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html  címen  

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) 

 Ajánlások a Romániába / Romániából utazó román állampolgárok számára: 

 Svájc területén tranzitáló személyeknek (kortól függetlenül), függetlenül attól, hogy melyik 

államból/régióból érkeznek, molekuláris PCR-tesztet kell bemutatniuk, maximum 72 órával 

a svájci érkezés előtt, amelynek eredménye negatív a SARS vírusfertőzés szempontjából. 

 Svájc összes repülőterét újra megnyitották. A légi szállítás normál körülmények között zajlik. 

 A vasúti és szárazföldi szállítás normál körülmények között, a higiénés és a szociális távolságra 

vonatkozó intézkedések betartásával történik. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/node/51901 , https://reopen.europa.eu/, www.politiadefrontiera.ro  

 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? ORSZÁGOS SZINTŰ JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET 

 Kötelező orvosi védőmaszkot viselni minden tömegközlekedési eszközön, valamint az 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/teaser-pagina-iniziale/brennpunkt-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/teaser-pagina-iniziale/brennpunkt-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
http://www.mae.ro/node/51901
https://reopen.europa.eu/
http://www.politiadefrontiera.ro/
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állomásokon és a repülőtereken (12 év alatt ez nem kötelező) 

 Orvosi maszkok viselése kötelező kültéren is, ahol az 1,5 m távolság nem tartható; 

 Minden olyan üzlet zárva marad, amely nem árul elengedhetetlen árukat; nyitva lesznek a 

gyógyszertárak, az élelmiszer- és barkácsáruházak, a virágboltok, stb. Szigorú szabályok 

maradnak érvényben az ilyen egységekhez hozzáférő vásárlók számát illetően (az üzlet 

területétől függően); 

 Az éttermek, klubok és bárok, valamint kulturális, szabadidős és szórakoztató intézmények 

(múzeumok, könyvtárak, állatkertek és botanikus kertek, edzőtermek stb.) zárva vannak; a 

take-away szolgáltatásokat kínáló egységek nyitva maradnak; 

 A nyilvános területeken tilos több mint 5 ember spontán összejövetele; 

 A szolgáltató egységek, például postahivatalok, bankok, utazási irodák, fodrászat, 

benzinkutak nyitva maradnak, korlátozott órarenddel, 6:00 és 19:00 között; 

 NEM minden szálloda és szállás van nyitva, és csak néhány kínál étkezési szolgáltatásokat 

saját ügyfeleinek. 

 A téli sportok gyakorlása lehetséges, különféle kantoni szinten megállapított korlátozások 

vannak érvényben.  

 A nyilvános események tilosak.  (kivéve parlamenti vagy önkormányzati ülések- 50 személy 

lehet); 

 Legfeljebb 2 háztartásból maximum 5 fő (gyermekekkel együtt) vehet részt 
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magánrendezvényeken; 

 Amatőrök által gyakorolt sporttevékenységek legfeljebb 5 fős csoportok számára 

engedélyezettek; 

 az összes kulturális tevékenység (beleértve az iskolai tevékenységeket is) 5 főre korlátozódik. 

A közönséggel rendelkező szakmai kulturális rendezvények tilosak (kivéve azokat, amelyeket 

online közvetítenek); 

 Kivételt képeznek azok a kulturális és sporttevékenységek, amelyekben 16 éven aluli 

gyermekek vesznek részt 

 Bizonyos kantonoknál további korlátozásokat vezettek be. Ha a kanton szintjén hatályban 

lévő intézkedések szigorúbbak, mint a szövetségi szinten bevezetett intézkedések, akkor 

tiszteletben kell tartani a kantoni hatóságok által elfogadott intézkedéseket. 

 A további részletek itt: https: //www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-

epidemien-pa ... 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések Svájc kiemelkedik a világon a Covid-ellenes karantén elleni egyedülálló kezdeményezés révén: Svájc 

lehet az első és valószínűleg az egyetlen ország, amely megadja a polgároknak azt a jogot, hogy 

közvetlenül döntsenek a koronavírus által bevezetett korlátozásokról. A kantonok szintjén 

népszavazást rendeznek a Covid-19 elleni karanténról. A szavazásra júniusban kerülhet sor. 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/elvetia-iese-in-evidenta-printr-o-initiativa-unica-in-lume-

https://www.digi24.ro/stiri/externe/elvetia-iese-in-evidenta-printr-o-initiativa-unica-in-lume-privind-carantina-anti-covid-1436693
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privind-carantina-anti-covid-1436693  

 https://www.iheartradio.ca/610cktb/audio/switzerland-to-hold-referendum-on-covid-19-lockdown-

1.14400042?mode=Article  

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az országot illetően, Hasznos 

telefonszámok sürgősség esetén 

- Van egy mobiltelefon alkalmazás (SWISS COVID), a pozitív emberek kapcsolatfelkutatása a COVID-

19-nél. A szövetségi hatóságok által kifejlesztett alkalmazás ingyenes. 

 További hasznos linkek  a Svájcba utazók számára: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

80771.html, https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html, www.safetravel.ch, 

https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-

eda/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html  

- Ezenkívül a román állampolgárok a svájci hatóságoktól kaphatnak információt a következő 

telefonszámon: +41 58 463 0000 (6-23 között / információ angol, német, francia, olasz nyelven). 

Sürgősségi telefonszám: +41 (0) 76 387 50 05. 

A romániai képviselet elérhetősége: – ITT. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

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

https://www.digi24.ro/stiri/externe/elvetia-iese-in-evidenta-printr-o-initiativa-unica-in-lume-privind-carantina-anti-covid-1436693
https://www.iheartradio.ca/610cktb/audio/switzerland-to-hold-referendum-on-covid-19-lockdown-1.14400042?mode=Article
https://www.iheartradio.ca/610cktb/audio/switzerland-to-hold-referendum-on-covid-19-lockdown-1.14400042?mode=Article
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80771.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80771.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
http://www.safetravel.ch/
https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-eda/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html
https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-eda/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html
http://bern.mae.ro/contact
https://www.worldometers.info/coronavirus/


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

 

 
 

 

 

 

illetően stb.:  


