
  
 

  

Ország: Ciprus Utolsó frissítés: 10.09.2021. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei -  Ciprus beutazás szempontjából Romániát narancssárga járványügyi kategóriába sorolja: 

 A narancssárga kategóriába sorolt országokból érkező utasoknak az indulás előtti 72 

órán belül PCR laboratóriumi teszten kell átesniük, és rendelkezniük kell a negatív 

PCR-tesztről szóló angol nyelvű igazolással 

 Az oltási igazolást attól a naptól kezdve fogadják el, amikor az utas megkapta a 

második oltást, ha kétadagos oltóanyagról van szó. Az egyadagos J&J védőoltás 

esetében a vakcina felvételétől számított 14 nap után lehetséges a beutazás. A 

narancssárga, a vörös illetve a szürke kategóriába sorolt országokból érkező 

utasnak az uniós Covid igazolványt az utazás megkezdése előtti 48 órában fel kell 

töltenie a CyprusFlightPass rendszerbe és ki kell töltenie a formanyomtatványt. 

- Az utazás megkezdése előtti 48 órán belül a CyprusFlightPass oldalon történő regisztráció 

továbbra is kötelező. A turistáknak a regisztráció után kapott visszaigazolást kinyomtatva 

vagy mobiltelefonra feltöltve maguknál kell tartaniuk. 

- A belső terek igénybevételéhez július 9-től szükség van SafePass-ra, ez 12 évnél idősebb 

személyeknek kötelező és megszerzésének előfeltétele a következők egyike: 1. Az 



  
 

  

oltakozást bizonyító igazolás; 2. COVID-19-ből való kigyógyulást igazoló dokumentum, az 

utolsó 6 hónapból; 3. Negatív PCR vagy antigén teszt felmutatása, amelyek 72 óráig 

érvényesek 

- Ciprus július 8-tól vörös besorolásúvá vált. Az onnan Romániába érkezők a következő linken 

tájékozódhatnak a hazatérési feltételekről: HOT43/01.07.2021 

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

- Véletlenszerű vizsgálat/tesztelés érkezéskor történhet, beleértve a COVID-19 oltási 

bizonyítvány birtokosait is (a ciprusi hatóságok költségeire) 

Karanténra vonatkozó 

kötelezettségek 

- amennyiben az arra jogosultak a PCR tesztet az országba történő érkezéskor végeztetik el, 

akkor a teszt eredményének megérkeztéig önizolációban kell maradniuk. 

- a ciprusi kormány elkötelezett amellett, hogy gondoskodjon minden olyan utasról, annak 

családtagjáról és közeli kontaktjáról, akinek a szigeten való tartózkodása során pozitív lett a 

tesztje. A kormány ebben az esetben fedezi a szállás, étkezés és gyógyszeres kezelés 

költségeit. 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

 

Hasznos oldalak  Cyprus Flight Pass - Home 

Cipru | Ministry of Foreign Affairs (mae.ro) 

Konzuli Szolgálat (kormany.hu) 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--24355.html
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home?fbclid=IwAR1h09cIu53nTzBmUE7ULfFx0tobc3TmZM6eGRbcCtEPHAOhKGJzpyXeex4
http://www.mae.ro/node/51906
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ciprus
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