
  
 

  

Ország:  Hollandia Utolsó frissítés: 2021.09.10. 

Közlekedési feltételek 

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés 

feltételei, kivételek  

A holland hatóságok Romániát felvették a "zöld" országok listájára. Így a Romániából Hollandiába érkező 

személyeknek a beszállás előtt már nem kell negatív PCR / antigén molekuláris tesztet felmutatniuk és 

nem kerülnek karanténba.  

 

A 13 évesnél idősebb légi utasoknak kötelező egészségügyi nyilatkozatot is ki kell tölteniük, függetlenül 

attól, hogy melyik állam közül választanak utazást. A nyilatkozat itt érhető el: 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-

19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-

netherlands.  

Vigyázat! Nyilatkozat hiánya 95 EUR büntetést von maga után.  

A 12 év feletti, kockázati területként kijelölt EU / schengeni országokból utazó személyek fel kell 

mutatniuk az alábbiakat (kockázati országok listája: https://www.government.nl/topics/coronavirus-

covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-entry/from-the-eu)      

- megkapták a COVID-19 elleni oltást (legalább 14 nappal az érkezés dátuma előtt); 
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              Megjegyzés: A Johnson & Johnson -nal augusztus 14. után beoltott személyeket teljes mértékben 

oltottnak tekintik, amennyiben érvényes bizonyítékot mutatnak fel 4 héttel az oltás után (28 nap). Ez a 

szabály augusztus 14 -től érvényes. Ha augusztus 14 -e előtt megkapta a Johnson & Johnson vakcinát, az 

oltás igazolása két hét (14 nap) után érvényes. 

- meggyógyult a COVID-19-ből (legalább 11 nap telt el a fertőzés óta, de legfeljebb 180 nap); 

- negatív tesztet mutat fel (PCR - legfeljebb 48 órával az érkezés előtt, vagy antigén - legfeljebb 24 órával 

az érkezés előtt). 

Negatív PCR teszt 

felmutatására vonatkozó 

szabályozások 

A Romániából Hollandiába utazó embereknek nem kell molekuláris PCR / antigén negatív tesztet 

felmutatniuk. 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

A Romániából Hollandiába utazó embereknek nem kell karanténba vonulniuk. 

A karantén nem kötelező azoknak a személyeknek, akik az EU / schengeni tagállamokból érkeznek 

Hollandiába.  

Az EU -n / schengeni tagállamokon kívül Hollandiába érkező személyek esetében:  

      1. ha veszélyes területekről utaznak, de a SARS-CoV-2 vírus aggasztó változata nem jelent meg a vírus 

mutációja, a karanténintézkedés nem kötelező;  

      2. ha nagyon magas kockázatú területekről érkeznek, a karanténintézkedés 10 napos időszakra 

kötelező, lehetőség van az ötödik napon vizsgálat elvégzésére és a karantén időszakának csökkentésére. 

Az intézkedés a vakcinázott személyekre is vonatkozik.  

További információk: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-

from-abroad/checklist-entry/from-outside-the-eu. 
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Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt 

felmutatása alól 

A nem EU / schengeni országokból Hollandiába utazó 12 év feletti személyekre külön intézkedések 

vonatkoznak attól függően, hogy kockázati vagy nagyon magas kockázatú területről érkeznek. A 

Hollandiába utazó államtól és dátumtól függően konkrét információkért keresse fel az alábbi webhelyet, 

és adja meg utazási dátumát: Quarantine Travelcheck COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 

Az EU-n/Schengenen kívül utazó személyeknek kötelező egészségügyi nyilatkozatot is fel kell mutatniuk 

(elérhető a következő webhelyen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/documenten... ), valamint nyilatkozatot a karanténintézkedéssel kapcsolatosan (elérhető: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/documenten/publicaties/2021/05/20/quarantaineverklaring). 

Országok listája és azok besorolása a következő oldalon található: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-landen-hebben-

welke-kleurcode. 

Hasznos oldalak - http://www.mae.ro/node/51932 

- https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-

netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine 
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