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FRANCIAORSZÁG 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 
Frissítés dátuma: 2020 május 21. 

- Május 15-től újabb 14 napra meghosszabbítják minden repülőjárat felfüggesztését 

Romániából Franciaországba és Franciaországból Romániába, a 2020 május 15.-i, 24-

es számú kormányhatározat értelmében. 

- Az alábbi rendelkezések május 29-ig (május 29-et beleértve) vannak érvényben. 

- Ugyanakkor Március 24-től kezdve Franciaország területén két hónapig egészségügyi 

sürgősségi állapot van. 

 

FRANCIAORSZÁG TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

 Március 17-től Franciaország alkalmazza az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy az 
EU-n kívüli állampolgárok számára bezárja a határokat az EU és a schengeni térség 
bejáratánál, és felfüggeszti az EU-n kívüli és az EU-országok közötti átutazást. A 
külföldön tratüzkodó francia állampolgárok visszatérhetnek az országba. 

 A határátlépési korlátozások vonatkoznak az európai polgárokra és az EU-n kívüli 
országok állampolgáraira, idénymunkások Franciaországba való belépését.  
Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök 116. sz. 6149 / SG. szamú rendlete lépett 
érvénybe, ami elérhető a következő címen:  
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/03/cir_44947.pdf  

 A francia tengerentúli megyék (Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Guyana, La 
Réunion, Saint-Martin és Saint-Pierre-et-Miquelon) közötti járatokat 
felfüggesztették. A szigetek közötti utazás szintén tilos lesz, kivéve a sürgős 
személyes vagy családi helyzeteket, az orvosi vagy szakmai vészhelyzeteket.  

 Ez az intézkedés nem akadályozza meg a szigeten még mindig tartózkodó turisták 
Franciaországba való visszatérését, mivel a helyi hatóságok az utasok számára 
személyre szabott megoldásokat kínálnak. 

Kivételek és rendelkezések a tranzitra vonatkozóan: 

 A határátlépési tilalom nem vonatkozik az Egyesült Királyság, Izland, 

Norvégia, Svájc, Liechtenstein és a tengerentúli területek állampolgáraira, a 

francia tartózkodási engedéllyel vagy az egyik EU-tagállam tartózkodási 

engedélyével rendelkező személyekre, az áruszállításért felelős 

személyzetre és a COVID-19 leküzdésére mobilizált egészségügyi 

személyzetre. 

FIGYELEM! 

A román állampolgárok csak az alábbi helyzetek egyikében léphetnek be vagy mehetnek át 

Franciaország területén: 

 Franciaországban laknak vagy Franciaországon keresztül utaznak Romániába  

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/03/cir_44947.pdf
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 munkavállalók (Franciaországban élnek és Németországban, Belgiumban, 

Svájcban, Luxemburgban, Olaszországban vagy Spanyolországban 

dolgoznak, vagy ezen országok egyikében élnek és Franciaországban 

dolgoznak); 

 az egészségügyben dolgoznak és a COVID-19 leküzdésére mobilizált 

egészségügyi munkát végeznek Franciaországban 

 teherfuvarozók 

Ezen a kategóriákba tartozó személyek igazolhatják a Franciaországba való belépést 

személyazonosító igazolvánnyal és tartózkodási okmányokkal. A munkavállalók és a 

fuvarozók esetében szükséges a munkáltató által kiadott igazoló okmány. 

Azok a személyek, akiknek a határellenőrzés során megállapított egészségi állapota azonnali 

orvosi ellátást igényel, nem tartozik e határozat hatálya alá, és azonnal kórházba szállítják 

őket. 

 ! A nemzetközi utazási igazolás-minta Franciaországba - "Attestation de déplacement 

international pour la France métropolitaine" - francia és angol nyelven érhető el a következő 

címen: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-

deplacement-et-de-voyage. A dokumentum nagyon egyértelműen meghatározza 

Franciaország beutazási vagy átutazási feltételeit. 

 ! A román külügyminisztérium azt javasolja, hogy kerüljék autóval a Romániába utazást, 

mivel fennáll annak a veszélye, hogy az európai országokon nem tudnak átutazni.  

Ha mșgis úgy dönt, hogy autóval utazik Franciaországból Romániába, javasolt a Román 

Belügyminisztérium (MAE) weboldalán (http://www.mae.ro/node/51880 ) tanulmányozni, 

az Európai országok tranzitjárási feltételeit.  

 ! Ideiglenesen regisztrált autókkal nem hagyhatja el Franciaországot. Az ideiglenes igazolás 

(ICC) csak Franciaországban érvényes, egy hónapig. A törvény megszegéséért kiszabott 

bírság 135 és 750 euró között van. A WW ideiglenes igazolás (CPI WW) lehetővé teszi a 

külföldi utazást is. Azonban a francia WW érvényessége függ a tranzitált állam 

beleegyezésétől is.  

Az autók beíratásásval kapcsolatos általános információk a következő címen érhetők el: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1050.  

A CPI-vel és a WW CPI-vel kapcsolatos információk a következő címen érhetők el: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16542  

A román külügyminisztérium azt ajánlja a román állampolgároknak, akik jelenleg 

Franciaországban dolgoznak vagy tartózkodnak, hogy a COVID-19- el kapcsolatosan hasznos 

információkat a következő weboldalakon figyeljék rendszeresen:  

https://paris.mae.ro/local-news/1340 

https://paris.mae.ro/local-news/1343  

https://paris.mae.ro/local-news/1342. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
http://www.mae.ro/node/51880
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1050
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16542
https://paris.mae.ro/local-news/1340
https://paris.mae.ro/local-news/1343
https://paris.mae.ro/local-news/1342
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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 

https://www.mae.ro/node/51759
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
https://covid-19.sixfold.com/?fbclid=IwAR2S4yU-IYAYS6wvDQRkcdEEshfnveUx09CjFdhTdSZqFj7hBvjvY9knAWU
https://covid-19.sixfold.com/?fbclid=IwAR2S4yU-IYAYS6wvDQRkcdEEshfnveUx09CjFdhTdSZqFj7hBvjvY9knAWU

