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Olaszország 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 
Frissítés dátuma: 2020 május 18. 

 

Az országba való belépési feltételek: 

- 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. 

- Frissítés (május 5):  

o A koronavírus vészhelyzet miatti lezárások után Olaszországban 

elsőként Róma és Firenze újból megnyitotta a reptereit a nyilvánosság 

számára. A tegnapi naptól a Róma Ciampino és a Firenze Peretola 

repülőterek ismét teljes mértékben működőképesek az elmúlt hetek 

hosszú leállása után. Számos bizonytalanság továbbra is fennáll a 

milánói repülőterek közeljövőjével kapcsolatban, amelyek lehetséges 

újbóli megnyitásról még nincs hír. Ezenkívül egy új utasátvizsgáló 

rendszer tesztelését is megkezdték. Biztos, hogy sok újdonságot fogunk 

észrevenni ezeken a repülőtereken. Jelenleg például a Római Ciampino 

repülőtér átalakította a tereket az utasok közötti társadalmi távolság 

biztosítása érdekében, új információs táblákat helyeztek el, és 

veszélyeztetett területeket alakítottak ki. A kézfertőtlenítő gél 

adagolókat és a plexi elválasztókat szintén beszerelték. A légitaxi-

szolgáltatások és a magánjáratok garantáltak, de a repülőtereket 

kiszolgáló légitársaságok közül sokan még nem tervezik a repüléseket, 

legalább is erre a hétre. Az is valószínű, hogy az első időszakban 

továbbra is korlátozások vonatkoznak majd a nemzetközi forgalomra. A 

Római Ciampino és a Firenze Peretola repülőterek újbóli megnyitására 

irányuló intézkedések számos újítást hoztak a vasúti közlekedés terén 

is. A vonatok fedélzetén is biztonsági intézkedésekhez kötötték az 

utazást: a társadalmi távolságtartás biztosítása érdekében korlátozzák 

az utasok számát. 

- Minden külföldi repülőjáratot felfüggesztettek. 

o Frissítés: A 10-es számú romániai katonai rendelet értelmében május 3-

tól újabb 12 napra, május 14-ig meghosszabbítják az Olaszországból és 

Olaszországba utazó repjáratok felfüggesztését. 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

o Április 19-től 14 napig felfüggesztve marad minden repülőjárat 

Romániából Olaszországba és Olaszországból Romániába. 

- Március 28-tól, bárki aki Olaszországba érkezik, az alábbi intézkedéseket kell 

megtegye és figyelembe vegye: 

o Repülővel való utazás: felszállás előtt egy saját felelősségi nyilatkozatot 
kell felmutasson (letölthető itt), amely kell tartalmazza a következő 
információkat: utazás célja/oka (egészségügyi, munkahelyi kötelesség, 
sürgösségi eset), a 14 napos házi elkülönítés címe, mivel utazik az 
otthoni elkülönítés címére, illetve telefonos elérhetőség.  
 

o Külföldről érkező utasok nem használhatják a tömegközlekedést, csak 
magán tulajdonú gépjárművel utazhatnak a házi elkülönítés címére 
(vagy valaki várja őket a repülőtéren/állomáson/megállóban, vagy 
bérelnek egy autót, amennyiben lehetséges, vagy taxival utaznak) 

 

o A házi elkülönítés periódusa kötelező mindenkinek aki Olaszországba 
érkezik, abban az esetben is ha magán autóval utazik az országba. Azok 
a személyek, akik munkaügyben utaznak, lehetőségük van a 72 órás 
házi elkülönítésre (ez meghosszabbítható még 48 órával, 
alátámasztható setben), amennyiben ez kiemelten szükséges. 

 

o Amennyiben több személyt szállít egy autó, a szállítóknak köteles egy 
nyilatkozattal bizonyítaniuk, hogy az utasok tünetmentesek – ennek 
érdekében lázat szükséges mérjenek és amennyiben tünettel 
rendelkeznek nem szabad felengedniük az utastérbe.  

 

o Minden személy, aki külföldről érkezik, közölnie kell az érkezését a helyi 
közegészségügyi hatóságnál, illetve azt is ha Covid 19 fertőzés tünetet 
észlel.  

 

o Más helyszínen is tölthetik a házi karantént, mint a saját lakcímük. 

Amennyiben a külföldről érkező személynek nincs lehetősége egy adott 

címre utaznia, nincs szabad szállás vagy nincs amivel oldautazzon, akkor 

a Polgárőrség átal meghatározott címen kell elvégezze a házi 

elkülönítést, saját költségén. 

o Olaszország Kormánya június 15-ig meghosszabbította a külföldi 

állampolgároknak azon ottartozkodási engedélyét, amely január 31 és 

április 15 között van a lejárati határideje. 

- Tranzit esetében az alábbi kivételek vannak érvényben: 

o Beutazási tilalom alól az alábbi kivételek vannak érvényben: 

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
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 Más országban dolgozó személyek 

 Egészségügyi személyzet 

 Személy- és áruszállítást biztosító szolgáltatók személyzete 

o Nincs tilalom alá helyezve az áruforgalom és a sürgösségi szállítás. 

Ennek értelmében az áruforgalmat biztosító szállítók a beutazhatnak az 

országba és ideiglenesen felfüggesztik a városon kívüli-, vasárnapi és 

ünnepnapi közlekedési korlátozást, valamint a 7,5 tonnánál súlyosabb 

járműk forgalmára, amelyek nemzetközi áruszállítást biztosítanak. 

- További közlekedési rendelkezések: 

o Amennyiben külföldi állampolgár olaszországi ottartozkodási 

engedéllyel rendelkezik és szükséges visszautazzon Olaszországba, csak 

akkor tegye meg, ha ez kiemelt sürgösség. A beutazás okának 

bizonyításával lehetséges az Olaszországi belépés. 

o Amennyiben külföldi állampolgár szükséges Olaszországon átutazzon 

(tranzit) annak érdekében hogy elérjen egy másik országba, a 

következő képpen teheti meg: 

 Csak akkor teheti meg, ha a célpontba való utazás kiemelten 

fontos és alátámasztható (munkaügy, egészségügi sürgösség 

stb.) 

 Reptéri tranzit lehetséges ha nem hagyja el a repteret.  

 Olaszországba tartó repülő/hajó utazása előtt egy saját 

felelősségi nyilatkozatot szükséges kitölteni, amelyben szükséges 

megjelölni, hogy Olaszországba való érkezése transit célból lesz. 

Az érkezést követően, a rendfenntartóknak fel kell mutatni az 

említett nyilatkozatot. Amennyiben tünetek jelennek meg, 

sürgösen fel kell keresni a helyi kompetens egészségügyi 

szervezetet és kövessék az utasításokat. Továbbá fontos, hogy 

utazás előtt érdeklődjenek a korlátozások felől, nemcsak 

Olaszországban, hanem azokban is amelyekből vagy ahova 

utazik, illetve hogy tartsák a kapcsolatot az adott országban 

akreditált konzulátusi, nagykövetségi kirendeltségekkel. 

o Amennyiben Olaszországból haza szeretne utazni, akkor azt is 

megteheti, de csak az utazás sürgösségének alátámasztásával 

(egészségügyi, sürgös esetben vagy munkaügyben). Az utazás 

alátámasztását a saját felelösségi nyilatkozattal tehetik meg. Továbbá 
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javasolt utazás elött felvenni a kapcsolatot a leközelebbi konzuli vagy 

nagykövetségi kirendeltséggel. 

- 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 

https://www.mae.ro/node/51917 

- Olaszországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://roma.mae.ro  

o Telefon: 0040/21.431.2059  

- 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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