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Közlekedési feltételek
Kérdés:
Országba való belépés feltételei,
kivételek

Válasz:
•

Tekintettel a romániai járványügyi helyzetre, a spanyol repülőtereken Romániából
érkező utasokat hőmérséklet-szabályozásnak vethetik alá (érintkezés nélkül vagy
termográfiás kamerákon keresztül), beleértve a COVID-19 diagnosztikai vizsgálatot is,
még akkor is, amennyiben a romániai beszállásnál benyújtották a spanyol hatóságok
által kért dokumentumokat. További információkat a következő linken találnak:
https://www.spth.gob.es/info-pcr.

• Emlékeztetjük az utazókat, hogy a repülőjegy vásárlásakor elfogadott kereskedelmi
feltételek kötelezik az utasokat a beszállásra vonatkozó szabályok betartására. Mivel a
szabályozás

változhat,

javasoljuk

utazás

előtt

tájékozódni

a

repülőtársaság

szabályzatáról.
• A Spanyolországba légi vagy tengeri úton érkezőknek továbbra is érvényben van az
egészségi állapotra vonatkozó nyilatkozat kitöltésének kötelezettsége, amely
kitölthető a Spain Travel Health (SpTH) applikáción vagy a https://www.spth.gob.es/
honlapon.

• A

nyilatkozatot

a

Spain

Travel

Health

(SpTH)

applikáción

vagy

a

https://www.spth.gob.es/ honlapon lehet elérni, az utazás előtt maximum 48 órával
kell kitölteni (nem korábban, mint 2 nappal az utazás előtt). Kiskorú vagy
akadályoztatott személy esetén a nyilatkozatot a kísérő személy tölti ki.
• A nyilatkozat kitöltése egy QR kódot generál, amit be kell mutatni a
reptéren/kikötőben, papíron vagy digitálisan. Az applikációban való aláírás esetén a
felhasználó e-mailben kap értesítést.
Spanyolországba való beutazáshoz további információk:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.ht
m.


2021 júniusától nem kötelező a kültéri maszkviselet, amennyiben betartható az 1,5
méteres távolság.



Kötelező továbbra is a maszk viselése a 6 évesnél idősebb személyek számára, minden
zárt nyilvános térben, illetve szabadban ha nem tartható az 1,5 méter távolság. Kivételt
képeznek

azon

légzési

nehézséggel

küzdő

személyek,

akiknek

a

tünetei

súlyosbodhatnak a maszkviselet miatt.


Azon

személyeknek,

akik

Spanyolországból

illetve

Romániából

érkeznek

Franciaországba, ajánlatos tájékozódni a Francia Köztársaságra érvényes utazási és
tranzit szabályokról az alábbi linken: http://www.mae.ro/node/51912
Negatív PCR teszt felmutatására
vonatkozó szabályozások

Minden utasnak, aki Romániából Spanyolországba szeretne utazni, be kell mutatnia:
- uniós digitális oltási igazolványt, a következő opciók lehetségesek:

1) uniós digitális oltási igazolvány Covid 19 ellenni teljes oltottság igazolására, amelyből
legalább 14 nap telt el,
2) uniós digitális oltási igazolvány Covid-19 fertőzésből való felgyógyulás igazolására,
amelyből legalább 11 nap, de legfeljebb 180 nap telt el,
3) uniós digitális oltási igazolvány, mely igazolja 72 óránál nem régebbi negatív
molekuláris PCR teszt vagy 24 óránál nem régebbi negatív ANTIGÉN teszt meglétét.


12 évesnél fiatalabb kiskorúak számára nem kötelező az uniós digitális oltási
igazolvány, de kötelező az egészségi állapotra vonatkozó nyilatkozat, amely kitölthető
a Spain Travel Health (SpTH) applikáción vagy a https://www.spth.gob.es/ honlapon.


Azon

személyeknek,

akik

Spanyolországból

illetve

Romániából

érkeznek

Franciaországba, ajánlatos tájékozódni a Francia Köztársaságra érvényes utazási és
tranzit szabályokról az alábbi linken: http://www.mae.ro/node/51912
Karaténra vonatkozó

-

kötelezettségek
Kivételek a
karanténkötelezettség és a



A helyi intézkedésekről ajánlatos utazás előtt tájékozódni a régiók konzulátusainak
illetve hatóságainak honlapján.

negatív PCR teszt felmutatása
alól
Hasznos oldalak

https://www.mae.ro/travel-conditions/3747
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2209-lista-state-cu-riscepidemiologic-ridicat-08-01-2021/file

https://reopen.europa.eu/
https://www.politiadefrontiera.ro/

