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Közlekedési feltételek
Kérdés:

Válasz:

Országba való belépés feltételei

Az alábbi feltételek együttes teljesítése mellett léphetnek be Olaszországba azok a személyek akik:
a. bemutatják elektronikusan, vagy nyomtatott formában a következő hivatkozáson
található adatlapot: https://app.euplf.eu/#/
b. Rendelkeznek Green Pass-szal, amely az alábbi kategóriák egyikébe esik:
-

oltási igazolvány, a teljes oltási ciklus lezárultát követően (valamennyi előírt dózis beadásra
került) 14 nap már eltelt;

-

gyógyultsági igazolvány, birtokosa gyógyult, fertőzést igazoló dokumentum

-

negatív koronavírus teszttel (72 óránál nem régebbi PCR, vagy AG-antigén gyorsteszt, 48
óránál nem régebbi)

Negatív PCR teszt felmutatására

-

vonatkozó szabályozások
Karanténra vonatkozó
kötelezettségek

amennyiben nem rendelkeznek Grenn Pass-al azok a személyek egy negatív PCR tesztet
vagy gyors tesztet igazoló dokumentumot kell felmutassanak

-

Azok a személyek akik nem mutatják be a Green Pass-t amely a fenn említett 3 esetben kell
érvényes legyen, kötelesek betartani a karantén kötelezettséget 5 napig azon a helyen amit
a PLF kitöltésekor megjelöltek és egy PCR tesztet kell csináljanak az 5 nap lejárta után

Kivételek a

Beutazási feltételek alóli mentesség (ugyanakkor kötelező a PLF adatlap kitöltése, lásd előbb):

karanténkötelezettség és a

-

a közlekedési eszközök személyzetének tagjai;

negatív PCR teszt felmutatása

-

az utazó személyzet tagjai (árufuvarozók);

alól

-

Olaszország, San Marino, Vatikán területei közötti közlekedők;

-

munkaügyben belépők, amely munkavégzés során az egészségügyi hatóság által
jóváhagyott speciális keretek között végezhető tevékenység;

-

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;

-

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;

-

egészségügyi személyzet tagjai akik munkavégzés céljából lépnek be;

-

határ menti ingázók kizárólag munkavégzés céljából;

-

diplomáciai testület tagjai, fegyveres testületek szolgálati utazásai;

-

olaszországi képzésben résztvevő, Olaszország és a lakcím szerinti ország között napi vagy
heti rendszerességgel ingázó tanulók és egyetemi hallgatók utazásai.

-

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;

-

Olyan olaszországi cégek alkalmazottai, akik külföldi delegációból érkeznek haza, és nem
voltak távol 5 napnál tovább;

-

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

-

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

-

Sportolók, bírák, edzők, külföldi sajtó képviselői, akik bizonyos sporteseményekre érkeznek
és felmutatnak egy 48 óránál nem régebb végzett PCR vagy antigén teszt eredményét;

Hasznos oldalak

https://www.mae.ro/travel-conditions/3711
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html
https://roma.mae.ro/node/3029

