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Ország:  Izland  

közlekedési feltételek  

kérdés: Válasz: 

engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

Igen, korlátozásokkal  

- Az izlandi hatóságok újabb utazási szigorításokat vezettek be, ezek a következő oldalon 

olvashatóak: https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-

result-of-covid-19/ .  A beutazási tilalom nem érvényes bizonyos kategóriájú személyekre, 

közöttük a román állampolgárokra sem.   

- Az országba való belépés előtt minden állampolgárnak előzetes online regisztrációt kell 

lebonyolítania, amely tartalmazza az adott személy elérhetőségeit, egy negatív PCR teszt 

eredményét igazoló dokumentumot, a karantént megjelölő címet valamint egy egészségügyi 

igazolást: https://visit.covid.is/ . 

- Ajánlott továbbá a Rakning C-19 alkalmazás használat, amely fontos információkat tartalmaz 

a COVID-19-ről és arról, hogy hogyan léphetnek kapcsolatba az izlandi egészségügyi 

szolgálattal: https://www.covid.is/app/en. Az alkalmazást arra használják, hogy információt 

küldjenek a határvizsgálatok negatív eredményeivel kapcsolatban, és szükség esetén a 

fertőzések terjedésének nyomon követésére is, ha szükséges. 

https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/
https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/
https://visit.covid.is/
https://www.covid.is/app/en
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- Minden utas a felszállás pillanatában fel kell mutasson egy legtöbb 72 órával korábbi negatív 

PCR tesztet, abban az esetben, ha az utazás átszállásos, akkor az érvényességi időt az első 

felszállástól számítják. Az eredményt igazoló irat angol/izlandi/dán/norvég/svéd nyelvek 

valamelyikén kell legyen megírva, és tartalmaznia kell az egyén nevét, születési dátumát, a 

kiállítás dátumát, a tesztet elvégző labor nevét és telefonszámát. Az eredményt is fel kell 

tölteni indulás előtt az előregisztrációkor, akárcsak a többi információt.  

- Azon személyek beutazását, akik nem tudnak egy negatív PCR tesztet felmutatni, a hatóságok 

megtagathatják beutazásukat, továbbá 100.000 ISK (786 USD / 646 EUR) értékben büntetést 

kapnak. Azok a személyek, akik hamis eredményt igazoló okiratot mutatnak fel, 8 évnyi 

fegyházbüntetést kockáztatnak. 

- A fent említett intézkedés az aktuális, határnál történő kettős tesztelési rendszer 

kiegészítése, amely minden beutazó számára feltételezi az országba történő belépéskor két 

PCR teszt elvégzését és karanténba vonulásást mindaddig, amíg az első negatív eredmény 

megérkezik. Az egyik tesztet el kehet végeztetni érkezéskor akár a határnál, akár a határ 

közelében lévő valamely egészségügyi központban, a másikat 5 nappal később valamely helyi 

egészségügyi központban. 

- A 2005 után született gyermekek mentesülnek a negatív teszt eredményének felmutatása 

alól, azonban 5 napra karanténba kell vonulniuk.  

- Azok a 2005 után született gyermekek, akik szüleikkel/gyámjaikkal utaznak, kötelezően 
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karanténba kell vonuljanak velük együtt.  

- Azok a 2005 után született gyermekek, akik egyedül utaznak, 5 nap letöltött karantén után 

tesztet kell végeztetniük, ez az intézkedés azokra a gyermekekre is vonatkozik, akik 

szüleikkel/gyámjaikkal utaztak, és mentességet igazoló okiratot tudnak felmutatni. 

- A karanténnal kapcsolatos információk a következő oldalon olvashatóak: 

https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work și  

- https://assets-global.website-

files.com/5e6391ca58df44e9d6709b1e/6006ee93a7d7b105ddb09ed0_bkl-fyrir-

ferdamenn.pdf  

- Minden fenti intézkedés ugyanúgy érvényes a külföldről hazatérő izlandi állampolgárok és 

lakosok számára is. Azok az utasok, akik megpróbálják elkerülni a határnál történő kettős 

tesztelést, 100.000 ISK értékű büntetést kockáztatnak.  

- Ajánlott követni a Keflavik Nemzetközi Repülőtér honlapját, ugyanis nap mint nap változások 

történnek a szabályozások tekintetében: https://www.isavia.is/en/keflavik-airport  

- a repülős út alatt és a reptéren is kötelező a maszk viselése. 

- Azok az átutazók, akik nem lépnek be Izland területére, nem kell karanténba vonuljanak és 

nem is szükséges magukat leteszteltetni. Azok az átutazók, akik legtöbb 48 órára belépnek 

Izland területére, a teljes időtartamra karanténban maradhatnak, majd továbbutazhatnak, így 

nem szükséges teszteltetniük magukat. 

https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work
https://assets-global.website-files.com/5e6391ca58df44e9d6709b1e/6006ee93a7d7b105ddb09ed0_bkl-fyrir-ferdamenn.pdf
https://assets-global.website-files.com/5e6391ca58df44e9d6709b1e/6006ee93a7d7b105ddb09ed0_bkl-fyrir-ferdamenn.pdf
https://assets-global.website-files.com/5e6391ca58df44e9d6709b1e/6006ee93a7d7b105ddb09ed0_bkl-fyrir-ferdamenn.pdf
https://www.isavia.is/en/keflavik-airport
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-  A negatív teszteredmény, a karanténkötelezettség és a  kettős tesztelési eljárás alól 

mentesülnek azok a személyek, akik fel tudnak mutatni egy, az Európai Unió/ Európai 

Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállama által kiállított bizonyítványt, miszerint már 

átestek a koronavírus-fertőzésen.  

- Ugyanakkor azon személyek, akik fel tudnak mutatni egy nemzetközileg elfogadott 

bizonyítványt arról, hogy megkapták a koronavírus elleni oltást, felszálláskor nem kell 

felmutassanak PCR tesztet, felmentést kapnak a határon történő kettős tesztelés alól és nem 

kell karanténba vonuljanak.  

- Az antitestek jelenlétét és/vagy az oltást igazoló dokumentumok érvényességével 

kapcsolatos elvárások a következő oldalakon olvashatóak: 

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item43707/Vottord-vegna-fyrri-

sykingar-af-voldum-COVID-19-tekin-gild-a--landamaerum-fra-og-med-10--desember-2020  

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44039/Vottord-um-

bolusetningu-vegna-COVID-19-tekin-gild-a--landamaerum  

Minden olyan személy, aki a határnál pozitív teszteredményt produkál, és nincs lehetősége 

saját maga megoldania a karanténba vonulást pl. otthonában, annak el kell különülnie az erre 

a célra létrehozott egységekben (karanténhotelek). A karanténhotelekben való elkülönülésre 

olyan esetben is érkezhet utasítás, ha egy személynél valamely olyan vírustörzs jelenlétét 

bizonyítják, amelyet a hatóságok különösen aggasztónak állapítanak meg fertőzés és 

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item43707/Vottord-vegna-fyrri-sykingar-af-voldum-COVID-19-tekin-gild-a--landamaerum-fra-og-med-10--desember-2020
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item43707/Vottord-vegna-fyrri-sykingar-af-voldum-COVID-19-tekin-gild-a--landamaerum-fra-og-med-10--desember-2020
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44039/Vottord-um-bolusetningu-vegna-COVID-19-tekin-gild-a--landamaerum
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44039/Vottord-um-bolusetningu-vegna-COVID-19-tekin-gild-a--landamaerum
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megbetegedés szempontjából. A karantén elhagyása és a szabályok megszegése 50.000-

250.000 ISK (393-1.965 USD / 323-1.616 EUR)nagyságrendű pénzbírságot von maga után. 

engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

Igen 

 

kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

- 

az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív covid tesztet? 

Nem  

- további információkat olvashat az első pontban.   

az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? mennyi időre? 

Igen, amíg az első negatív teszteredményt fel tudják mutatni 

- Tanulmányozza az első pontban található, a karanténkötelezettségre vonatkozó 

információkat. 

kötelező úti okmányok? Igen 

- Előzetes regisztrációs nyomtatvány kitöltése: meg kell adni a személyes adatokat és az 

elérhetőségi adatokat, a repülési információkat, az utazás dátumait, a cím(ek)et, valamint az 

érkezés előtt meglátogatott országokra vonatkozó információkat: https://visit.covid.is/ 

- Ajánlott a COVID-19 Rakning C-19 alkalmazás letöltése és használata: fontos információkat 

tartalmaz a COVID-19-ről és arról, hogy hogyan léphetnek kapcsolatba az izlandi egészségügyi 

szolgálattal: https://www.covid.is/app/en 

lehetséges az országból a romániába való Igen 

https://visit.covid.is/
https://www.covid.is/app/en
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utazás? - Nem szükséges karanténba vonulni 

lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

Igen 

milyen tranzit útvonalak használhatóak? - Légi és vízi útvonalak 

 

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) 

- Azon személyek, akik nem hagyják el tranzitálás közben a terminált, mentesülnek a 

karanténkötelezettég és a kétszeres PCR vizsgálat alól.  

- Azok az átutazók, akik legtöbb 48 órára belépnek Izland területére, a teljes időtartamra 

karanténban maradhatnak, majd továbbutazhatnak, így nem szükséges teszteltetniük 

magukat. 

mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3709#818  

https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/  

https://reopen.europa.eu/hu/map/ISL/2003  

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/home.html  

https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland  

https://www.government.is/  

általános intézkedések  

kérdés: Válasz: 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3709#818
https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/
https://reopen.europa.eu/hu/map/ISL/2003
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/home.html
https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland
https://www.government.is/
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Érvényben lévő intézkedések - Csoportos tevékenységeken, eseményeken maximum 50 fő vehet részt, betartva a 

távolságtgartásra vonatkozó szabályokat, 

- Nyilvános helyeken kötelező a két méteres távolság megtartása, amennyiben ez nem 

megoldható, kötelező a maszk használata; 

- Azon személyek, akik kontaktszemélyként vannak nyilvántartva és kötelesek a 14 nap 

karantén leülésére, kérhetik a karantén hetedik napján egy PCR teszt elvégzését, és ha az 

negatív, akkor kijöhetnek a karanténból.  

- Kötelező a maszk viselése a repülős utak alkalmával, komppal való utazás során, ha a 2 

méteres távolság nem betartható, tömegközlekedés használata alatt, az üzletben stb. Illetve 

minden zárt tértben - kivétel a 2005 után születettek.  

- A használatban lévő védőmaszkoknak meg kell felelniük az Európai Szabványügyi Bizottság 

által előírt szabványoknak. 

- Azok a személyek, akik koronavírus fertőzés tüneteit mutatják, joguk van igénybe venni az 

ingyenes tesztelés lehetőségét.  

- Azok, akik nem mutatnak tüneteket, de szeretnének tesztet végeztetni, kifizetés ellenében 

igényelhetik, az árakról információk olvashatóak a következő oldalon: 

https://www.heilsugaeslan.is/um-hh/frettasafn/stok-frett/2021/01/11/Synatokur-

einkennalausra-fyrir-ferdalog-og-gjaldskra-2021/ . 

 

https://www.heilsugaeslan.is/um-hh/frettasafn/stok-frett/2021/01/11/Synatokur-einkennalausra-fyrir-ferdalog-og-gjaldskra-2021/
https://www.heilsugaeslan.is/um-hh/frettasafn/stok-frett/2021/01/11/Synatokur-einkennalausra-fyrir-ferdalog-og-gjaldskra-2021/
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- Azok a személyek, akik tüneteket produkálnak, kötelesek bejelentést tenni a +354 544 4113 

telefonszámon és követni a hatóságok utasításait. 

- A felsőoktatási intézmények normális keretek között működhetnek; 

- A vallási egyesületek szertartásokat szervezhetnek, beleértve temetéseket, amelyeken 

legfeljebb 200 ember vehet részt; 

- A bárok, klubok újranyithatnak bizonyos feltételek betartása mellett, maximum 50 főt 

szolgálhatnak ki egyszerre; 

- Az alkoholszolgáltatásra engedélyezett egységek (beleértve az éttermeket, kávézókat, 

bárokat és éjszakai klubokat) 23:00 óráig működhetnek,  maximum 50 főt szolgálhatnak ki 

egyszerre; 

- A síközpontok működhetnek 75%-os kapacitással; 

- A sportolási lehetőségek megengedettek minden gyermek és felnőtt számára, függetlenül 

attól, hogy igényel-e fizikai kontaktust, vagy sem, kültéren van-e vagy sem, a megengedett 

létszám maximum 50 fő; 

- Ugyanezen intézkedések érvényesek a sportversenyekre is, amelyeken részt vehet 200 néző a 

szabályokat betartva; 

- Az üzletek fogadhatnak 5 klienst/10 m², de nem többet 200 kliensnél egy időben; 

- Az éttermek egyszerre 50 klienst fogadhatnak és 23:00 óráig tarthatnak nyitva; 

- A nyilvános uszodák, medencék újranyithatnak, és 75%-os kapacitással működhetnek; 
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- A kulturális/színpadi eseményekre a színpadon maximum 50 fő gyakorolhat és adhat elő 

együtt, az előadásokon legtöbb 200 néző vehet részt abban az esetben, ha ültetési rend van 

és viselnek maszkot; 

- A 2005 után született gyermekek mentesülnek a maszkviselés kötelessége alól; 

- Újra működhetnek a fodrászatok, szépségszalonok, masszázsszalonok a maszk használatának 

feltételével; 

gazdasági intézkedések - 

ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

- Román Nagykövetség Dániában (ide tartozik Izland is): 

http://copenhaga.mae.ro/contact  

- Tudnivalók a karanténról:  

https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work 

- Érvényben lévő szabályok, tudnivalók:  

https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland  

http://www.mae.ro/node/51916  

- Betegek számának változása: https://www.covid.is/data  

http://copenhaga.mae.ro/contact
https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work
https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland
http://www.mae.ro/node/51916
https://www.covid.is/data

