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DÁNIA 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 
Frissítés dátuma: 2020 május 14. 

DÁNIA TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

 2020. március 14. és június 1. között a dán határok a külföldi állampolgárok számára  

le vannak zárva. 

 A Dán határátlépést illetően a dán külügyminisztérium június 1-ig meghosszabbítja a 

figyelmeztetést, miszerint lehetőleg kerüljék a felesleges utazásokat Európában és 

nemcsak és azt javasolják, hogy minden külföldön tartózkodó dán állampolgár térjen 

vissza Dániába mielőbb (azon dán állampolgárok, akiknek nincsen külföldi 

tartózkodási joguk). 

 Minden, Dániában élő, külföldről érkező személy számára javasolt a 14 napos otthoni 

elszigetelés. Megszűnt a  vörös, narancs, sárga vagy zöld területek földrajzi 

elhatárolása. 

Kivitelezések és rendelkezések a tranzitra vonatkozóan: 

 Dániába való belépés a szárazföldi, a tengeri vagy a légi határ átlépésekor csak a 

következő személykategóriák számára megengedett: 

1. Dán állampolgárok, akik útlevéllel vagy más dán úti okmánnyal rendelkeznek. 

2. Dániában élő érvényes úti okmánnyal rendelkező uniós polgárok, akik szociális 

biztonsági kártyát mutathatnak be (Gult sygesikringsbevis vagy Sundhedskort / 

sárga kártya). 

3. Az EU-n kívüli külföldi állampolgárok érvényes útiokmánnyal és dán tartózkodási 

engedéllyel. 

4. Külföldi állampolgárok, akiknek érvényes / jogszerű / indokolt okkal érkeznek 

Dániába, például: 

a) kritikus egészségi állapotú családtag látogatása; 

b) temetésen való részvétel (alátámasztó dokumentummal); 

c) a bírósági idézés; 

d) a kiskorú látogatásának törvényes jogainak gyakorlása; 

e) törvényes gyám a dániából származó kiskorú számára; 

g) Dániában dolgozik (igazoló dokumentumok alapján); 

h) Átutazó vagy légi összeköttetésben lévő utasok, akik érvényes repjegyet 

mutathatnak be; 

i. azok az utasok, akik bemutatatják a koppenhágai repülőtéren lévő parkoló 

autójukkal kapcsolatos dokumentumokat, és igazolják, hogy Dánián (pl. 

Svédország) kívül utaznak; 

j. Dánián átutazó emberek, akik bizonyítani tudják, hogy a következő rendeltetési 

hely a dán területen kívül található (nem vonatkozik nagyobb csoportokra / 

minibuszokra, buszokra vagy tömegközlekedésre); 
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k. (Bármilyen nemzetiségű) sofőr, aki árut hoz Dániába vagy bizonyos 

árukategóriákat vesz. 

A dán hadsereg feladata a határ őrzése, és eseti alapon értékeli a Dániába való belépés 

indokolt / jogszerű célt. Megengedett az árut szállító személyek tranzitja (még akkor is, ha a 

tehergépjárművezetők külföldi állampolgárok). Dániából árukat szállító személyek (pl. Élő 

állatok vágóhidakra) belépése engedélyezett. 

A vörös zónából Romániába utazó személyek intézményesített karanténba kell lépjenek, 

illetve a nemzetközi utazásból érkező személyek otthoni karanténba. 

További részletek itt: https://www.mae.ro/node/51759  

A fertőző betegségek megfigyelésével és ellenőrzésével foglalkozó nemzeti központ a 

COVID-19 által érintett területek litáját folyamatosan frissítí, amely szerint az e területekről 

érkező román állampolgárokat otthon kell karanténba helyezni vagy elszigetelni. 

Frissített lista: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19  

Határátkelők információ: https://covid-19.sixfold.com/?fbclid=IwAR2S4yU-

IYAYS6wvDQRkcdEEshfnveUx09CjFdhTdSZqFj7hBvjvY9knAWU  
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