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SVÉDORSZÁG 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 

Frissítés dátuma: 2020. május 21. 

 

Frissítés (május 20)   

Repülőjáratok:  

 Június 16-tól kezdve a Blue Air légitársaság újraindítja járatait Bukarest- 

Stockholm Arlanda között.  

 Direkt járatokat Svédország és Románia között a Wizz Air légitársaság indít, 

Stockholm-Bukarest, Malmö-Bukarest és Malmö-Kolozsvár között 

 

 

Frissítés (május 11)  

 

 

 2020. március 17- május 15 között a harmadik országok állampolgárai (EU-n 

kívüli, EGT-n kívüli, Svájcon kívüli állampolgárok) nem léphetnek be 

Svédországba, csak kivételes esetben;  

 A román állampolgárokra vagy az EU-s, EGT-s, svájci állampolgárokra nem 

vonatkozik az országba való belépés korlátozása. Azok a román állampolgárok 

akik EU-n kívüli, EGT-n kívüli, Svájcon kivüli országból érkeznek, beléphetnek 

Svédországba ha svédországi tartózkodási joggal rendelkeznek, hazatelepülés 

céljából utaznak át az országon, szállítók vagy a következő kategóriákba 

tartoznak: egészségügyi szakemberek; határ menti ingázók, árú szállító 

személyzet és egyéb személyzet a szállítási szektorban; diplomáciai tisztviselők 

és egyes fizetett konzuli tisztviselők, valamint családtagjaik és alkalmazottai; 

külföldi futárok; nemzetközi szervezetekben dolgozó emberek, katonai 

személyzet és segélyszervezetek munkatársai; átutazó polgárok; rendkivül 

sürgős családi okokból; nemzetközi védelemre szoruló személyek vagy egyébb 

humanitárius okokkal rendelkező emberek.   
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Forrás:  http://www.mae.ro/node/51931  

https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/  

 

 

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS KAPCSÁN: 

 Több légitársaság lemondta vagy bejelentette szándékát a Svédországba 
érkező és onnan induló járatok visszavonására. 

 A svéd hatóságok felkértek a potenciális utazókat, hogy fontolják meg más 
országokba irányuló utazási szándékukat és halasszanak el minden nem 
szükséges utazást március 14-június 15 időszakban. Irán esetében ajánlott 
elkerülni minden utazást.  

 Repüjőjáratok:  
o A Blue Air légitársaság nem indít járatokat Románia és Svédország 

között 
o Direkt járatok Románia és Svédország között: a Wizz Air heti 2 

alkalommal indít járatokat Stockholm-Bukarest, Malmö-Bukarest és 
Malmö-Kolozsvár vonalakon 

o Április 1-től a KLM megszüntette járatait Bukarest irányába azonban a 
Wizz Air heti 2 alkalommal indít járatokat Stockholm Skatva-Bukarest, 
Malmö-Bukarest és Malmö-Kolozsvár vonalon.  

 Március 17-től kezdődően, minden nem indokolt beutazást felfüggesztettek 
Svédország területére azoknak a külföldi személyeknek akik nem EU-s, nem 
EGT-s országokból vagy nem Svájcból utaznak be.  

  

KIVÉTELEK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS TEKINTETÉBEN:   

 Azok a személyek, akik tartózkodási engedéllyel vagy svédországi tartózkodási 
joggal rendelkeznek, egy másik EGT-állam állampolgárai vagy családtagjaik, 
egészségügyi szakemberek, fuvarozók és kötelező családi okokból utazó 
személyek mentesülnek a svéd területre való belépésI korlátozások alól.   

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 

http://www.mae.ro/node/51931
https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/
http://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/node/51917
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- Svédországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://stockholm.mae.ro/en 

o Telefon: 0046-(0)8-209-926 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a  Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

https://www.borbolycsaba.ro/ 

 

Források:  

http://www.mae.ro/node/51930  

 

https://stockholm.mae.ro/en
https://www.borbolycsaba.ro/
http://www.mae.ro/node/51930

