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feltételei, kivételek

belépés A holland hatóságok Romániát felvették a "sárga" országok listájára. Így a Romániából Hollandiába
érkező személyeknek a beszállás előtt a következőket szükséges felmutatniuk:
- megkapták a COVID-19 elleni oltást (legalább 14 nappal az érkezés dátuma előtt vagy 28 nappal a
Johnson&Johnson oltás esetében);
- 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).
A védőoltást igazoló dokumentumot digitális oltási bizonyítvány formájában kell felmutatni, vagy ha
az EU / Schengeni övezet államai még nem állítanak ki ilyen igazolást, akkor az igazolásnak meg kell
felelnie a következő kritériumoknak:
• az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
sürgősségi felhasználási listáján szereplő vakcinával történő beoltást követően állították ki: Astra
Zeneca EU (Vaxzevria), Astra Zeneca - Japán (Vaxzevria), Astra Zeneca-Ausztrália (Vaxzevria), Astra
Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine-Amerikai Egyesült Államok, Pfizer /
BioNTech (Comirnaty), Johnson & Johnson (COVID-19 Vaccine (Janssen), Modern (Spikevax), Indiai

Szérum Intézet (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac;
• teljes oltás után állították kit (egy vagy két adaggal, az oltási ütemtervtől függően);
• a következő nyelvek egyikén adták ki: angol, holland, francia, német, olasz, portugál, spanyol;
• információkat tartalmaz a beoltott személy azonosítására, a vakcina nevét és a gyártó vagy
forgalombahozatali engedély jogosultjának nevét minden egyes beadott oltóanyag -adagra
vonatkozóan, az egyes oltóanyag -adagok beadásának dátumát, az állam nevét oltást, és az oltási
bizonyítvány kiállítójának nevét.
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-covid19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-thenetherlands.
Utazás előtt javasolt leellenőrizni a követendő szabályokat egy online kérdőív kitöltésével a következő
honlapon: https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/en
Negatív

PCR

felmutatására
szabályozások
Karaténra

teszt A Romániából Hollandiába utazó személyeknek, ha nincsenek beoltva, negatív tesztet kell
vonatkozó femutatbiuk (PCR - legfeljebb 48 órával az érkezés előtt, vagy antigén - legfeljebb 24 órával az érkezés
előtt).
vonatkozó A Romániából Hollandiába utazó embereknek nem kell karanténba vonulniuk.

kötelezettségek
Kivételek

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

karanténkötelezettség és a vonatkoznak attól függően, hogy kockázati vagy nagyon magas kockázatú területről érkeznek. A
negatív

PCR

felmutatása alól

teszt Hollandiába utazó államtól és dátumtól függően konkrét információkért keresse fel az következő
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...
nyilatkozatot

a

karanténintézkedéssel

),

kapcsolatosan

valamint
(elérhető:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/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-hebbenwelke-kleurcode.
Hasznos oldalak

-

http://www.mae.ro/node/51932

-

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-thenetherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

