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NORVÉGIA 

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

 

NORVÉGIA TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

 A határokat tilos átlépni minden olyan külföldi állampolgár számára, akik nem 

Norvégiában laknak.  

 A repülőterek továbbra is nyitva maradnak, de a belépési tilalom van a külföldi 

állampolgárok számára. A külföldi járatok továbbra is működnek, hogy a külföldi 

állampolgárok vagy turisták elhagyhassák Norvégiát. 

 A Külügyminisztérium azt javasolja a román állampolgároknak, akik repjegyeket 
foglaltak el, hogy kérjenek pontos információkat a légifuvarozóktól és a repülőtéri 
hatóságoktól, valamint a közúti szállító társaságoktól az utazási lehetőségeikre 
vonatkozóan. 

 Az árufuvarozás továbbra is szabad, de korlátozásokat vezethetnek be a járműveket / 
hajókat kiszolgáló személyzet szabad mozgására, és a helyzet alakulásától függően új 
rendeletek léphetnek érvénybe. 

 Kiterjedt ellenőrzéseket vezetnek be a szárazföldi határokon. 

 

Kivételek és rendelkezések a tranzitra vonatkozóan: 

 

 Az utazási tilalom nem vonatkozik a hazatérő norvég állampolgárokra vagy az 

EGT-országokból (beleértve Romániát) érkező állampolgárokra, akik 

Norvégiában laknak és / vagy dolgoznak, valamint családtagjaik itt élnek. 

 A norvég repülőtereken tranzitáló személyek karantén nélkül folytathatják 

utazásaikat. 

 Azok a karanténba helyezett személyek, amelyeknek nincs Covid tünete, 

szabadon elhagyhatják karanténhelyet, amennyiben rögtön elhagyják 

Norvégiát. A karanténhelyről a határátlépési helyre történő szállítást a 

hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően kell végrehajtani. 

 A fenti intézkedések minden azon személyre vonatkoznak, akik a február 27.  

után érkeztek Norvégiába, kivéve azokat a személyeket, akik Svédországból 

és Finnországból érkeztek, amelyekre rendelkezések 2020. március 17-től 

alkalmazandók. 

 A schengeni térség belső határain 2020. április 16-ig érvényesek a szigorúbb 

ellenőrzések a tengeri és a légi járatokra is, azonban nem akadályozzák az 

áruk szállítását. 

 A belföldi járatokat, valamint az áruszállítást továbbra is fenntartják 
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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  
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