
Hargita Megye Tanácsa 
 

  
 
   

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

 

ÉSZTORSZÁG 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 
Frissítés dátuma: 2020 július 3. 

ÉSZTORSZÁG TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

 Május 28-án az Észt Köztársaság kormánya úgy határozott, hogy június 1-jétől újból 
megnyitja a határokat a tünetmentes EU állampolgárok számára. 

 Az Észt Köztársaság külügyminisztériuma által nemrégiben közzétett lista szerint a 
román állampolgárok NEM kötelesek 14 napig otthoni elkülönítésben lenni 
(https://vm.ee/en/information-countries-and-quarantine-requirements-passengers - 
a listát minden pénteken aktualizálják) 

 Az észt államhatár átlépésének korlátozása és az 14 napon át tartó otthoni karantén 
továbbra is fennmarad. A tünetmentes tartózkodási engedéllyel rendelkező lett és 
litván állampolgárok beléphetnek Észtországba. Tünetmentes finn állampolgárok, 
tartózkodási, tanulási vagy munkavállalási engedéllyel rendelkezők, valamint sürgős 
családi céllal utazók szintén beléphetnek Észtországba. 

 Az észt határ átlépésének korlátozásait és a 14 napos otthoni önelszigetelést 
továbbra is fenntartják azon nem uniós állampolgárok számára, akik nem 
szerepelnek a kivételek listáján. 

 Május 17-én határozatot hoztak, amely megtiltja a számos veszélyeztetett államba 
érkező / onnan érkező repüléseket: Fehéroroszország, Belgium, az Orosz Föderáció, 
az Egyesült Királyság, Svédország és Törökország. Az intézkedés időszakosan 
felülvizsgálják. 

 A schengeni vízumok kiadása továbbra is fel van függesztve. 

 Az észt állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Észtországban, 
valamint azok a külföldi állampolgárok, akiknek családtagjai Észtországban 
tartózkodnak, továbbra is beutazhatnak az országba. 

 Észtországba megengedett a belépés: 
1. azon személyek, akik áruk és utasok nemzetközi szállításával foglalkoznak;  
2. a nemzetközi szállítást végző személyek;  
3. a szállítóeszközök karbantartását vagy javítását végző személyek;  
4. az informatika és a kommunikáció területén dolgozó személyek, ideértve azokat 

is, akik ezen ágazatokban készülékek és berendezések karbantartását vagy 
javítását végzik. 

 Ezt az intézkedéscsomagot kéthetente újraértékelik. 

 Az Észtországba belépő összes észt vagy külföldi állampolgárnak 14 napig kell otthoni 
karanténba vonulnia. 
 

Kivételek és rendelkezések a tranzitra vonatkozóan: 

 A nemzetközi teherfuvarozók, az élelmiszer- és az egészségügyi ellátás, valamint a 
létfontosságú szolgáltatásokat nyújtó személyek, például az üzemanyag-szállítók, a 
tartózkodási engedély jogosultjai / családtagjaik / diplomáciai személyzet kivételek  
az Észtország területére történő belépési tilalom alól, ha nincsenek COVID-19 
tüneteik. 

https://owa.mae.ro/owa/redir.aspx?C=gnGxi3RISACbfi75UeTYHh4hkD0nW6YC2qdNQ2NQkTwYNFNn8AfYCA..&URL=https%3a%2f%2fvm.ee%2fen%2finformation-countries-and-quarantine-requirements-passengers
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 A külföldi állampolgárok csak akkor kapnak engedélyt Észtországon való 

tranzitálásra, ha nincsenek COVID-19 tünetei. 

 A diplomaták és a NATO személyzete 14 napra mentesülnek az otthoni karantén alól, 

különös tünetek hiányában. 

 

LÉGI KÖZLEKEDÉS 

 A Tallinn – Szentpétervár – Moszkva vasútvonalon a járatok felfüggesztésre kerültek. 

 Fontosabb telefonszámok:  

1. 1247 Riasztási Központ: amely információkat szolgáltat a koronavírusról. A 

telefonvonal a nap 24 órájában rendelkezésre áll és ingyenes.  

2. 112 segélyhívó 

3. 1220 háziorvos segélyvonala - észt, orosz és angol nyelven 

 

A 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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