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Nagy Britannia 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 
Frissítés dátuma: 2020 május 22. 

 

Az országba való belépési feltételek és korlátozások: 

 

 Frissítés (május 22): Minden Egyesült Királyságba érkező személyre 14 napos 

karantén vár. A brit belügyminiszer, Priti Patel bejelentése szerint június 8-tól 

minden utasnak, aki az Egyesült Királyságba érkezik, kötelezően 14 napra 

izolálnia kell magát. Ez érvényes a külföldiekre és a britekre egyaránt. Aki 

megszegi a karanténrendelkezést, 1000 fontos büntetésre számíthat, de ha a 

brit esetszámok emelkednek, a büntetés mértéke is emelkedni fog. A 

rendelkezés nem érvényes az Írországból, a Csatorna-szigetekről, illetve a 

Man-szigetről érkezőkre, ők tehát szabadon utazhatnak Nagy-Britanniában. 

Emellett néhány szakmát is kiemeltek a karanténra kötelezettek köréből, így a 

szállítmányozásban dolgozókat. Akik a gyümölcstermés betakarítására 

érkeznek az országba, azoknak sem kell a belépés helyén karanténba 

vonulniuk, de a munkavégzés környezetét nem hagyhatják el. 

 

- Frissítés (május 18): A 24-es számú romániai katonai rendelet értelmében 

május 15-től újabb 14 napra hosszabbították meg a Belgiumba és Belgiumból 

induló repjáratok felfüggesztését. 

 

- Azok a közvetlen járatok, amelyek Nagy Brittaniába magas fertőzési veszély 

térségből érkeznek, 60 perccel a repülő landolása előtt kell értesítsék az 

angliai légforgalmi hatóságokat (General Aircraft Declaration), amellyel közlik 

az utasok általános egészségügyi állapotát. Hasonló nyilatkozat leközlése 

kötelező hajók érkezése esetében. Ezen felül, az angliai reptereken nincs 

egyéb, különösebb óvintézkedés bevezetve.  

 

- Gatwick reptér bezárva. 

 

- Az angliai külügyminisztérium javasolja, hogy az elkövetkező 30 napban 

minden külföldi utazás halasztását, valamint az ovintézkedések követését az 

illetékes intézmények honlapjain: gov.uk  
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- Azok az utasok akik tünetekkel rendelkeznek, kötelesek jelezzék akár az utazás 

alatt az egészségügyi állapotukat, vagy érkezés után.  

 

 

- További információkat az alábbi elérhetőségeken javasoljuk megtekinteni, 

konzultálni az utazás megkezdése előtt: 
 

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

o http://www.mae.ro/node/51759 

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

http://www.mae.ro/node/51935  

- Nagy Brittaniában működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://londra.mae.ro  

o Telefon: +44 7738716335  

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, illetve Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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