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Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

30,207 1,810 25,900 290,365 

Forrás: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries  

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

- Svájcban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://bern.mae.ro/local-news/2020 

o berna@mae.ro; berna.consul1@mae.ro  

o Telefon: +41 31 351 3527 ; 0041 79 811 51 78  

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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Covid-jelentés SVÁJC  

FORRÁS https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ (2020.04.05) 

• Koronavírus-esetek: 21.100 személy összesen -  Elhalálozási eset: 715 Meggyógyult: 6.415 

• Jelenleg fertőzött betegek száma: 13.970 

• Kritikus állapotban: 391 (3%) 

Dátum JELENTÉS 

2020.05.08  Annak ellenére, hogy a Szövetségi Tanács már engedélyezte az 
intézkedések bizonyos enyhítését mindaddig, amíg szigorú 
védintézkedések érvényben vannak, az üzenet továbbra is fennmarad: 
Maradj(on) otthon!  és kerülje a felesleges érintkezést. Csak akkor 
hagyja el otthonát, ha igazán kell. Ha Ön 65 évesnél idősebb vagy 
betegsége van, a svájci hatóságok határozottan javasolják, hogy 
maradjon otthon, kivéve, ha orvoshoz kell mennie. 

  A Szövetségi Tanács enyhíti a hozott intézkedéseket:  
 

 május 11-től az iskolai oktatás ismét megkezdődhet az 
általános és az alsó tagoyatokban.  

 Az üzletek, piacok, múzeumok, könyvtárak és éttermek szintén 
az elővigyázatossági intézkedések szigorú betartása mellett 
nyithatnak újra. 
 

 Bár továbbra is rendkívülinek mínősül a helyzet Svájc területén, 
ellenben feloldások lesznek: vállalkozásnak és intézménynek 
kötelezően be kell vezetni  egy sor óvintézkedést. Minden érintett - 
azaz minden alkalmazott, ügyfél, tanár, hallgató, tanuló, sportoló és 
oktató - képesnek kell lennie arra, hogy betartsa a higiéniai és 
társadalmi távolságtartási szabályokat. 
 

2020.04.30  Erik Jakob azt javasolta a svájci lakosoknak és egyben figyelmeztette a 
polgárokat, hogy ne tervezzenek kirándulásokat 2021-ig a koronavírus 
világjárvány nemzetközi utazásainak bizonytalansága miatt.  
 

2020.04.29  első körben egyebek mellett a fodrászatok, a masszőr- és a kozmetikai 
szalonok, illetve a barkács- és kertészeti boltok nyithatnak meg újra. Az 
orvosok ismét fogadhatnak betegeket nem sürgős esetekben is, a 
kórházakban megkezdődhet a járvány kitörése óta elhalasztott 
beavatkozások pótlása.  
 

 Az üzleteknek a korábbiaknál szigorúbb higiéniai előírásoknak kell 
megfelelniük, és ellenőrizniük kell, hogy vásárlóik megtartják-e 
egymástól a kellő távolságot. 
 
 

Egyes környező országokkal ellentétben azonban Svájcban nem teszik 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
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kötelezővé a védőmaszk viselését.  
 

 A kormány tervei szerint az általános iskolákat, az egyéb üzleteket és a 
piacokat május 11-én nyitják újra.  
 

 A harmadik fázisban, június 8-tól pedig a közép- és szakiskolák, az 
egyetemek, továbbá például a múzeumok, a könyvtárak és az 
állatkertek is megnyitják majd kapuikat. „Akkor lehet egyik szakaszból 
a másikba lépni, ha nincsen jelentős emelkedés a Covid-19 esetek 
számában” – írták a korábbi berni közleményben.  
 
 

Az újbóli megnyitásokhoz a szövetségi kormány követelményeivel 
összhangban elővigyázatossági intézkedéscsomagra van szükség, amelyet az 
összes érintettnek be kell tartania. A vállalkozások és intézmények vezetői, 
valamint a rendezvények szervezői felelősek annak biztosításáért, hogy ez a 
helyzet megvalósuljon. A kantonok/megyék/kerületek (cantons) figyelemmel 
kísérik a megfelelést. 

2020.04.24 Április 27.-től lépnek érvénybe a következők: 

 a kórházakban engedélyezett minden ambuláns kezelés, vizsgálat 
elvégzése 
 

 újranyithatnak az orvosi (fogorvosi, fizikoterápia, orvosi masszázs) 
praxisok, fodrászatok, kozmetikai és tetováló stúdiók 
 
 

 újranyithatnak a barkácsüzletek, építőanyag- és kerti szaküzletek, 
virágboltok, kertészetek és az automata szolgáltató létesítmények (pl. 
autómosók) 
 

 a temetések megrendezésének „szűk családi körre” korlátozása 
„családi körre” enyhül. 

2020.04.23 A svájci hatóságok vázolták a következő háromlépcsős tervet a sürgősségi 
intézkedések megkönnyítésére  

 I. szakasz, 2020.04.27-től lépik érvénybe: Fodrászszalonok, kozmetikai 
stúdiók, orvosok és gyógytornászok, kertészeti központok és háztartási 
cikkek újbóli megnyitása 

 II, szakasz, 2020. május 11: A kötelező iskolák (1. - 9. évfolyam), az 
összes többi üzlet, beleértve az áruházat, és a szabadtéri piacok újbóli 
megnyitása. 

 III. szakasz, 2020. június 8 .: megerősítésre kerül 
Oktatási intézmények, múzeumok, állatkertek és könyvtárak újbóli 
megnyitása. 

2020.04.19-
ig 
érvényben:  

 A lakosság figyelmét felhívják, hogy szükséges esetben hagyják el 
otthonukat (élelmiszer vásárlás esetén, ha orvoshoz kell mennie vagy 
gyógyszertárba, segítségnyújtás esetén, ha nem tudja otthonról 
végezni a munkáját). 
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 A 65 év felettieknek és a súlyos betegséggel élőknek javasolt, hogy 

egyáltalán ne hagyják el otthonukat, csak ha orvoshoz szükséges 
menniük.  

 
 
A legfontosabb intézkedések, amelyek  április 26-ig érvényesek, a 
következők: 

 A schengeni megállapodás rendelkezéseinek felfüggesztése és az 
ellenőrzések bevezetése minden határon. Így a svájci határrendészet 
csak a következő személykategóriák számára engedélyezi Svájcba való 
belépést: 
1. svájci állampolgárok; 
2. személyek, akik érvényes svájci tartózkodási engedéllyel vagy 
határokon átnyúló ingázókra vonatkozó G típusú engedéllyel 
rendelkeznek; 
3. személyek, akik bizonyítják, hogy Svájcba érkezéskor tartózkodási 
engedélyt adnak ki; 
4. az EU és az EGT állampolgárai, akik szakmai célokra utaznak Svájcba; 
5. 2020. március 25. után kiadott, egészségügyi szakembereknek vagy 
sürgős „hivatalos látogatásra” kiadott schengeni („C” típusú) vízummal 
rendelkezők; 
6. azok a személyek, akik nemzeti foglalkoztatási vagy családi 
újraegyesítés céljából kiállított ("D" típusú) vízummal rendelkeznek; 
7. vészhelyzetben lévő személyek számára. 
 

- A svájci vasúti közlekedés nem fogja átlépni a svájci országhatárt. 
- A veszélyeztetett államokból vagy régiókból származó légi szállítás a 
jövőbeni fejlemények függvényében felfüggeszthető. A SWISS légitársaság 
április 24-ig szüneteltette a kínai járatait. 
A nyilvános terekben tilos ötnél több személy találkozása, ideértve a spontán 
találkozókat is. 
- Az összes üzlet (az élelmiszer- és gyógyszertárakat árusító üzletek 
kivételével), éttermek, bárok, rekreációs és sportközpontok (pl. Színházak, 
mozik, múzeumok, könyvtárak, koncerttermek) bezárása, valamint 
szépségszalonok és frizura stb. 
- A hegyi síközpontokban és a sportközpontokban / bázisokban való 
üzemeltetés és hozzáférés tilalma. 
- Ajánlott korlátozni a társadalmi kapcsolatokat és a szállítóeszközök 
használatát, valamint az ismert higiéniai-egészségügyi normák szigorú 
betartását. 
Gyógyszertárak, benzinkutak, vasútállomások és autóbusz-állomások, 
bankfiókok, postahivatalok és szállodai egységek nyitva maradnak. A társaság 
büfék / étkezdék, valamint a vendéglátóipari vállalatok, amelyek otthoni 
élelmet szállítanak, szintén képesek működni. 
Kórházak, klinikák vagy orvosi rendelők esetében működni fognak, de a nem 
akut beavatkozásokat / kezeléseket el lehet halasztani. 
Ajánlott 2 méter távolságot tartani az emberek között (társadalmi távolság), 
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és önként korlátozni a házon kívüli utazást. 
 
http://bern.mae.ro/local-news/2020  
 

2020.04.08 A kormány ülésén a szövetségi végrehajtó úgy határozott, hogy 2020. április 
26-ig meghosszabbítja a „rendkívüli státust” (2020. március 16-án rendelték) a 
Svájci Államszövetség területén és az abban az időben megtett valamennyi 
intézkedést, és amely 2020. április 19-én jár le. 

2020.03.25 Liechtenstein kivételével minden ország magas rizikójú országnak számít és 
minden máshonnan érkező személy számára megtagadják a belépést Svájcba. 
Kivételt képeznek, akik Svájcban élnek vagy dolgoznak.  
Ezek a szabályok legfeljebb 6 hónapig alkalmazandók. 

2020.03.16 A schengeni megállapodás rendelkezéseit felfüggesztik és az ellenőrzéseket 
bevezetik minden határon, korlátozva a belépés Svájcba Ausztriából, 
Franciaországból, Németországból, Olaszországból és Spanyolországból (svájci 
állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkező munkavállalók, 
áruszállítók kivétel) 
A svájci vasúti szállítás nem lépi át az országhatárt 
A légitársaságok felfüggeszthetik a veszélyeztetett országokból közlekedő 
járatokat. Kínából már felfüggesztette a SWISS légitársaság a járatait apr. 24-ig 
Javasolják csökkenteni társadalmi interakciókat és a szállítóeszközök 
használatát, valamint a kötelező a higiéniai-egészségügyi normák szigorú 
betartása. 
Az iskolák bezártak. 
Az üzletek (az élelmiszer- és gyógyszertárak kivételével), éttermek, bárok, 
rekreációs és sportközpontok (pl. Színházak, mozik, múzeumok, könyvtárak, 
koncerttermek), valamint szépségszalonok stb. Bezártak. 
Gyógyszertárak, benzinkutak, vasútállomások és buszok, bankfiókok, 
postahivatalok és szállodai egységek nyitva maradnak. Emellett a büfék, 
étkezdék, valamint a vendéglátó ipari vállalatok is működhetnek, amelyek 
házhoz szállítanak. 
Tilos a hegyi sípályák és sportközpontok / bázisok üzemeltetése. 
Tilos minden magánrendezvény 
Klinikák, kórházak vagy orvosi rendelők működnek, de a nem sürgős 
beavatkozásokat halasztják 
Az orvosok támogatása érdekében a svájci hadsereg előkészíti a négy  
"batalioane spitaliceşti" egyikének mozgósítását az ország kórházak 
támogatására a világjárvány elleni küzdelem érdekében. 

 Az emberek 180 svájci frankért (kb. 900 lej) tesztelhetik is magukat 
koronavírusra, ezt a pénzt később pedig a svájci állam visszatéríti 
mindenkinek, akinek van alap szintű egészségbiztosítása. 
A külföldön rekedt svájciak helyzete kevésbé rózsás, nekik az állam nem segít 
a vírus sújtotta területekről hazajutni, de cserébe a helyi nagykövetségek 
minden segítséget megadnak, amire csak szükség van. 
A templomokban eltavolitottak a szenteltvizet 

 Tilos az 5-nél több személy összegyűlése nyilvános tereken (terek, 
promenádok, parkok). Ha öt vagy kevesebb ember találkozik, akkor két méter 

http://bern.mae.ro/local-news/2020
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távolságot kell tartaniuk egymástól. Bárki, aki nem tartja be ezt a szabályt, 
pénzbírságot kap. 

 Az osztálytermi oktatás tilos minden oktatási intézményben.  

 Tilosak a nyilvános és magán rendezvények. Ide tartoznak a sportesemények 
és klubtevékenységek is. A nyilvánosság számára nyitva álló összes 
létesítmény bezárásra kerül. Ez vonatkozik a következőkre: Üzletek és piacok, 
éttermek, kempingek, bárok, diszkók, éjszakai klubok és sztriptíz klubok, 
szabadidő és szórakoztató létesítmények; különösen múzeumok, könyvtárak, 
mozik, koncerttermek, színházak, kaszinók, sportközpontok, fitneszközpontok, 
úszómedencék, gyógyfürdők, síközpontok, botanikus kertek és állatkertek, a 
fizikai kontaktust igénylő szolgáltatásokat kínáló vállalkozások, például 
fodrászat, masszázs szalonok, tetováló stúdiók és kozmetikai szalonok. 
A tiltás nem érvényes a következőkre: Élelmiszerboltok és egyéb üzletek, 
amelyek mindennapi használatra szánt termékeket árusítanak,  
Elvihető ételeket árusító létesítmények, személyzeti étkezdék, étkezési 
szolgáltatások és éttermek a szálloda vendégei számára, gyógyszertárak, 
drogériák és üzletek, amelyek orvosi segédeszközöket (például szemüvegeket 
és hallókészülékeket) árusítanak, postahivatalok, telekommunikációs 
szolgáltatók értékesítési pontjai, bankok, benzinkutak, vasútállomások és más 
tömegközlekedési létesítmények, járművek és egyéb szállítóeszközök 
karbantartása, közigazgatás (a büntetőintézeteket is beleértve), szociális 
munkát végző intézmények (pl. menhelyek), temetés közeli család 
részvételével 
Egészségügyi intézmények, például kórházak, klinikák és orvosi rendelők, 
valamint egészségügyi szakemberek által működtetett létesítmények, 
szállodák és szálláshelyek, lakókocsiknak és mobilházaknak kialakított 
területek, amelyeket hosszú távra bérelhetnek vagy utazók számára terveztek. 

 A kantonok, szükség esetén korlátozhatják vagy felfüggeszthetik a gazdaság 
egyes ágainak tevékenységét, ha a járványügyi helyzet azt jelzi, hogy a 
lakosság egészsége veszélyeztetve van. 

 A munkaadóknak lehetővé kell tenniük, hogy a különösen magas kockázatú 
emberek otthonról dolgozzanak, és meg kell tenniük a szükséges szervezeti és 
technikai intézkedéseket. 
Ha egy különösen magas kockázatú személy csak a munkahelyén tudja 
elvégezni munkáját, a munkáltatónak minden erőfeszítést meg kell tennie 
annak biztosítása érdekében, hogy a higiénia és a társadalmi távoltartás (a 
kézmosás és a távolság tartása) ajánlott szabályait betartják. Ha a munkáltató 
ezt nem teszi meg, akkor a vállalkozást bezárhatják. 
Ha egy munkáltató nem képes eleget tenni a fent említett követelményeknek, 
a munkavállalót szabadságra kell engednie, miközben tovább folyósítja bérét. 
 
A különösen magas kockázatú munkavállalóknak személyes nyilatkozatot kell 
benyújtaniuk a munkáltatójuknak. A munkáltató orvosi igazolást kérhet. 

 Azok akik házhoz szállítanak (élelmet és egyéb szükséges kellékeket), 
megtehetik ezt a hét minden napján. 

 A kantonok kötelezhetik a magánkórházat és klinikákat a betegek 
elfogadására. A kórházak, klinikák, orvosi és fogorvosi rendelők nem 
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végezhetnek nem sürgős eljárásokat és kezeléseket. 
 
Az orvosi termékekkel való ellátás biztosítása érdekében a következő 
szabályok léptek érvénybe: 
 
A jelentőséggel bíró terápiás termékek és gyógyászati termékek bejelentési 
kötelezettségének bevezetésével időben meg lehet határozni az ellátás 
hiányát és célzott módon megoldani azokat. A szóban forgó fontos 
egészségügyi termékeket a COVID-19 2. sz. Rendelet fogja felsorolni, amelyek 
között szerepelnek a ventilátorok, a diagnosztikai tesztek, a sebészeti maszkok 
vagy a védőruházat, valamint egyes gyógyszerek. 
A Konföderáció központilag beszerezhet olyan fontos gyógyászati termékeket, 
amelyeket nem lehet a szokásos csatornákon beszerezni, hogy támogassák a 
kantonokat és egészségügyi intézményeiket, nonprofit szervezeteket és 
harmadik feleket (pl. laboratóriumok, gyógyszertárak). A termékeket ezután 
központilag elosztják. 
Bizonyos gyógyszerek felhasználhatók koronavírusos betegek kezelésére 
anélkül, hogy a Swissmedic engedéllyel rendelkeznének. Ennek előfeltétele, 
hogy a gyógyszerek tartalmazzanak egy, a vonatkozó rendeletben felsorolt 
hatóanyagot, és engedélykérelmet nyújtottak be a Swissmedic-hez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


