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HOLLANDIA 

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

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

Romániából Hollandiába és Hollandiából Romániába, a 2020 május 15.-i, 24-es 

számú kormányhatározat értelmében. 

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

 

HOLLANDIA TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

 A holland hatóságok számos lépést jelentettek be a COVID-19 járvány 

terjedése érdekében alkalmazott korlátozások enyhítésére. 

 Minden magas kockázatú országból érkező utasnak kötelező egészségügyi 

nyilatkozatot kitölteni. A légitársaságoknak ezt a dokumentumot kell kérniük 

az utasoktól. 

 A magas kockázatú térségből érkező utazóknak 14 napot otthoni karanténban 

kell eltölteniük. A magas kockázatú területek meghatározása az Európai 

Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által készített és frissített listán alapul. 

Ezenkívül az utasoknak be kell tartaniuk a Hollandiában alkalmazandó 

protokollokat. 

 A holland külügyminisztérium weboldala szerint nem ajánlott tartózkodási 

országon kívüli utazás, csak ha feltétlenül szükséges. 

 Az EU-ba való belépés tilalma május 15-ig, péntekig érvényes. Ez a belépési 

tilalom kiterjed a korábban alkalmazott korlátozásokra olyan magas 

kockázatú országok esetében, mint Kína (beleértve Hongkongot), a Koreai 

Köztársaság és Irán. 

 A KLM felfüggesztette a Bukarestbe/Bukarestből induló járatait. 

Kivételek és rendelkezések a tranzitra vonatkozóan: 

 A hazatelepítési járatok mentesülnek a korlátozások alól, ideértve az Uniós 

polgárokat, az Egyesült Királyság állampolgárait és a schengeni országokból 

érkező utazókat, feltéve, hogy bizonyítani tudják, hogy átutaznak Hollandián. 

 

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  

https://www.mae.ro/node/51759
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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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