
  
 

  

Ország: Olaszország Utolsó frissítés: 2021.07.21. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei, 

kivételek  

Korlátozásokkal léphetünk be 

- A Romániából érkező személyek kötelesek felmutatni a beutazást megelőző 48 órán 

belül elvégzett PCR vagy antigén gyorsteszt  negatív eredményét.  

- Ki kell töleteni egy nyilatkozatot, mely az alábbi linken érhető el: 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_mar

zo_2021_eng_compilabile.pdf  

2021.06.17-én Mario Draghi, a Miniszterek Tanácsának elnöke aláírta a "Green Pass"-ról szóló 

EU-rendelet működésének feltételeit megteremtő rendeletet, hogy ez év július 1-jétől 

kezdődően a az EU-országok által kibocsátott digitális tanúsítványok. Ily módon biztosítani 

kell az Európai Unió egész területén a teljes mozgásszabadságot azok számára, akik 

rendelkeznek érvényes nemzeti bizonyítvánnyal, amely igazolja a következő helyzetek 

egyikét: 

1. Oltás igazolás 

2. A covid betegségből meggyógyult személy 

3. Molekuláris teszt vagy gyors antigén teszt elvégzése 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_eng_compilabile.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_eng_compilabile.pdf


  
 

  

A 6 év alatti gyermekek kivételt képeznek a teszt elvégzése alól, de a karanténkötelezettség 

alól nem, adott esetben. A 18 éven aluli gyermekek mentesülnek a karantén alól (adott 

esetben), amennyiben a felnőtt kísérőjük rendelkezik egy covid-igazolással.  

 

A rendelet szerint az Európai Unió tagállamaiban hatályos jogszabályoknak megfelelően 

kibocsátott COVID-19 tanúsítványokat egyenértékűnek ismerik el a nemzeti szinten 

kiállítottakkal, az európai uniós jogszabályokkal összhangban, és amennyiben ez nem 

szabályozott általa az olasz egészségügyi minisztérium körlevelében meghatározott 

kritériumok szerint. Az Európai Unióban elismert és egy tagállam által hitelesített oltást 

követően egy harmadik országban kiállított tanúsítványokat a nemzeti szinten kiállítottakkal 

egyenértékűnek ismerik el, és e rendelet alkalmazásában érvényesek, ha megfelelnek az olasz 

által meghatározott kritériumoknak.  

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

- A Romániából érkező személyek kötelesek felmutatni a beutazást megelőző 48 órán 

belül elvégzett PCR vagy antigén gyorsteszt  negatív eredményét. 

-  

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

- A hatóságok 10 napos házi elkülönítést írtak elő 

- Miután letelt az 10 nap, meg kell ismételni a PCR vagy az antitest teszt elvégzését 

Kivételek a karanténkötelezettség 

és a negatív PCR teszt felmutatása 

Továbbá kivételt képeznek a karantén és a PCR teszt felmutatása alól: 

o a közlekedési eszközök személyzetének tagjai; 



  
 

  

alól o az utazó személyzet tagjai (árufuvarozók); 

o Olaszország, San Marino, Vatikán területei közötti közlekedők; 

o munkaügyben belépők, amely munkavégzés során az egészségügyi hatóság 

által jóváhagyott speciális keretek között végezhető tevékenység; 

o akik legfeljebb 120 óra időtartamra igazolt munkavégzés, egészségügyi ok, 

vagy egyéb szükséghelyzetben lépnek be, azzal, hogy a 120 óra elteltét 

követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a 

járványügyi megfigyelésnek és karanténnak; 

o akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, 

azzal, hogy a 36 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, 

vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak; 

o egészségügyi személyzet tagjai akik munkavégzés céljából lépnek be; 

o határ menti ingázók kizárólag munkavégzés céljából; 

o diplomáciai testület tagjai, fegyveres testületek szolgálati utazásai; 

o Olyan személyek, akik halaszthatatlan ügy miatt lépnek az országba és 

rendelkeznek az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyásával, valamint 

felmutatnak egy 48 óránál nem régebbi negatív PCR vagy antigen tesztet; 

o Olyan olaszországi cégek alkalmazottai, akik külföldi delegációból érkeznek 

haza, és nem voltak távol 5 napnál tovább; 

o Azok a diákok, akik külföldön végzik tanulmányaikat és naponta vagy hetente 



  
 

  

 

hazatérnek; 

o Azok az utasok, akik COVID-tested járattal érkeznek az országba; 

o Sportolók, bírák, edzők, külföldi sajtó képviselői, akik bizonyos 

sporteseményekre érkeznek és felmutatnak egy 48 óránál nem régebb végzett 

PCR vagy antigén teszt eredményét; 
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