
  
 

  

Ország: Svájc Utolsó frissítés: 2021.07.09. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei Románia nem szerepel a svájci hatóságok által készített, magas epidemiológiai kockázattal 

rendelkező államok / régiók listájában. Így azokat az embereket, akik Romániából érkeznek (és akik 

24 óránál hosszabb ideig, több mint 24 órán át nem tartózkodtak magas epidemiológiai 

kockázattal rendelkező állam / régió területén), már nem kell karanténba menjenek Svájc 

területén. 

 

Számos szabályozás vonatkozik azonban, amelyek minden olyan személyre vonatkoznak, akik 

Svájcba szeretnének utazni, függetlenül attól az országtól / régiótól, ahonnan érkeznek, az alábbiak 

szerint: 

- A Svájci Államszövetség területére légi, vasúti, tengeri vagy közúti úton (autóbusz, 

minibusz) belépő személyeknek regisztrálniuk kell elérhetőségüket a regisztrációs űrlap 

kitöltésével, elektronikus vagy papír formátumban, a közlekedési vállalatok rendelkezésére 

álló űrlapok felhasználásával. A következők mentesek: 1. a határ menti területekről érkező 

személyek; 2. olyan személyek, akik orvosi igazolást mutatnak be arról, hogy a svájci 

területre való belépésüket megelőző hat hónapban diagnosztizálták SARS-CoV-2-vel, és 



  
 

  

gyógyultnak tekintik őket; 3. olyan személyek, akiket az elmúlt fél évben teljesen beoltottak 

Svájcban vagy az EU-ban jóváhagyott oltóanyaggal (Pfizer-BionTech, Moderna, 

AstraZeneca, Johnson & Johnson). 

- A Svájci Államszövetség területére légi úton belépő személyeknek a beszállás előtt be kell 

mutatniuk a molekuláris PCR-típusú tesztet, amelynek eredménye negatív a SARS-CoV-2 

vírusfertőzés szempontjából, és amelyet legkésőbb Svájcba érkezésük előtt 72 órával el kell 

végezni . A teszt eredményét tartalmazó dokumentumnak a következő információkat kell 

tartalmaznia: 1. a vizsgált személy neve, vezetékneve és születési ideje; 2. a teszt 

elvégzésének dátuma és időpontja; 3. az elvégzett teszt típusa; 4. teszt eredménye. Az 

alábbiak mentesülnek: 1. 16 éven felüli személyek; 2. olyan személyek, akik orvosi igazolást 

mutatnak be, amely igazolja, hogy a svájci területre való belépésüket megelőző hat 

hónapban diagnosztizálták a SARS-CoV-2 vírust, és gyógyultnak tekintik őket; 3. olyan 

személyek, akiket az elmúlt fél évben teljesen beoltottak Svájcban vagy az EU-ban 

jóváhagyott oltóanyaggal (Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson).  

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

- A teszt eredményét tartalmazó dokumentumnak a következő információkat kell 

tartalmaznia: 1. a vizsgált személy neve, vezetékneve és születési ideje; 2. a teszt 

elvégzésének dátuma és időpontja; 3. az elvégzett teszt típusa; 4. teszt eredménye. Az 

alábbiak mentesülnek: 1. 16 éven felüli személyek; 2. olyan személyek, akik orvosi igazolást 

mutatnak be, amely igazolja, hogy a svájci területre való belépésüket megelőző hat 

hónapban diagnosztizálták a SARS-CoV-2 vírust, és gyógyultnak tekintik őket; 3. olyan 



  
 

  

személyek, akiket az elmúlt fél évben teljesen beoltottak Svájcban vagy az EU-ban 

jóváhagyott oltóanyaggal (Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson). 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

Románia nem szerepel a svájci hatóságok által készített, magas epidemiológiai kockázattal 

rendelkező államok / régiók listájában. Így azokat az embereket, akik Romániából érkeznek (és akik 

24 óránál hosszabb ideig, több mint 24 órán át nem tartózkodtak magas epidemiológiai 

kockázattal rendelkező állam / régió területén), már nem kell karanténba menjenek Svájc 

területén. 

Számos szabályozás vonatkozik azonban, amelyek minden olyan személyre vonatkoznak, akik 

Svájcba szeretnének utazni, függetlenül attól az országtól / régiótól, ahonnan érkeznek, az alábbiak 

szerint: 

- A Svájci Államszövetség területére légi, vasúti, tengeri vagy közúti úton (autóbusz, 

minibusz) belépő személyeknek regisztrálniuk kell elérhetőségüket a regisztrációs űrlap 

kitöltésével, elektronikus vagy papír formátumban, a közlekedési vállalatok rendelkezésére 

álló űrlapok felhasználásával. A következők mentesek: 1. a határ menti területekről érkező 

személyek; 2. olyan személyek, akik orvosi igazolást mutatnak be arról, hogy a svájci 

területre való belépésüket megelőző hat hónapban diagnosztizálták SARS-CoV-2-vel, és 

gyógyultnak tekintik őket; 3. olyan személyek, akiket az elmúlt fél évben teljesen beoltottak 

Svájcban vagy az EU-ban jóváhagyott oltóanyaggal (Pfizer-BionTech, Moderna, 

AstraZeneca, Johnson & Johnson). 

- A Svájci Államszövetség területére légi úton belépő személyeknek a beszállás előtt be kell 



  
 

  

mutatniuk a molekuláris PCR-típusú tesztet, amelynek eredménye negatív a SARS-CoV-2 

vírusfertőzés szempontjából, és amelyet legkésőbb Svájcba érkezésük előtt 72 órával el kell 

végezni . A teszt eredményét tartalmazó dokumentumnak a következő információkat kell 

tartalmaznia: 1. a vizsgált személy neve, vezetékneve és születési ideje; 2. a teszt 

elvégzésének dátuma és időpontja; 3. az elvégzett teszt típusa; 4. teszt eredménye. Az 

alábbiak mentesülnek: 1. 16 éven felüli személyek; 2. olyan személyek, akik orvosi igazolást 

mutatnak be, amely igazolja, hogy a svájci területre való belépésüket megelőző hat 

hónapban diagnosztizálták a SARS-CoV-2 vírust, és gyógyultnak tekintik őket; 3. olyan 

személyek, akiket az elmúlt fél évben teljesen beoltottak Svájcban vagy az EU-ban 

jóváhagyott oltóanyaggal (Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson). 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

A légitársaságok bizonyos feltételek mellett engedélyezhetik a következő utascsoportok 

beszállását negatív teszt eredménye nélkül: 

- - Olyan személyek, akiket orvosi okokból sürgősen Svájcba kell szállítani, és akik 

igazolhatják az erről szóló orvosi igazolást; 

- - svájci állampolgárok vagy a svájci hatóságok által kiállított tartózkodási engedély 

birtokosai, akiknek nem volt alkalmuk időben vagy elfogadható költséggel vizsgálni a SARS-

CoV-2-t; e személyeknek saját felelősségükre nyilatkozatot kell kitölteniük, igazolva ezt a 

helyzetet. Ezeket az embereket saját költségükön azonnal ki kell vizsgálni Svájcba való 

belépésük után, az illetékes kantoni hatóság ajánlása szerint. 

- - légi úton közlekedő személyek, feltéve, hogy nem hagyják el a repülőteret / nem lépik át a 



  
 

  

 

svájci határt útjuk folytatása céljából; 

- - Azok a személyek, akik orvosi igazolással igazolják, hogy a SARS-CoV-2 szűréshez 

szükséges orr-garat váladék nem gyűjthető össze. 

Hasznos oldalak  http://mae.ro/node/3692  

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

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/61/de    

http://mae.ro/node/3692
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/61/de

