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Görögország 

 

Covid-19 intézkedések és információk 

Frissítés dátuma: 2020 július 21. 

 

   

Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

4,012 195 1,374       410,766  

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 

- Görögországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://www.mae.ro/romanian-missions#816  

o Telefon: +30 2310 340088 

- 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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Covid-jelentés- Görögország 

Dátum JELENTÉS 

2020.07.21.  Görög dráma, élő egyenes adásban: Aiszkhülosz Perzsák című drámáját 
adja elő a Görög Nemzeti Színház társulata ezen a nyáron Epidauroszban. 
Az előadást - a helyszín és a műfaj történetében először - élőben közvetítik 
az interneten. A produkciót ingyen lehet megtekinteni a YouTube-on, de 
adományokat szívesen fogadnak, az így befolyt pénzt a koronavírus-járvány 
miatt bevételüktől elesett görög színművészek támogatására fordítják. "A 
világ minden pontján követhető lesz az előadás, Görögország kivételével. A 
cél, hogy egész világhoz eljusson a produkciónk. Bízunk benne, hogy ez az 
esemény egy mérföldkő lesz, és azok is láthatják, akiknek nagy vágya 
megnézni egy ókori görög tragédiát autentikus helyszínen, de nem tudnak 
eljönni Görögországba" - mondta Dimitrisz Lignadisz rendező. 

 https://hu.euronews.com/2020/07/20/gorog-drama-elo-egyenes-adasban  

 Covid-19: újabb szigorítások Európában: A koronavírus-fertőzések 
számának emelkedése miatt újra korlátozásokat vezetnek be Európa 
számos államában. Szintén a koronavírusos esetek számának 
emelkedésével küzd egy másik európai turistacélpont, Görögország is, ahol 
az új esetek felét a külföldi fertőzöttek jelentik.  

 https://hu.euronews.com/2020/07/20/covid-19-ujabb-szigoritasok-
europaban  

2020.07.17.  Pontosításokat közölt a külügy a Görögországban koronavírussal igazolt 

romániai turistákról - a Maszol.ro portálról: A külügyminisztérium 

emlékeztet, hogy szerda reggel 6 órától kezdve a román állampolgároknak az 

elektronikus formanyomtatvány, illetve a QR-kód mellett a görög határon be 

kell mutatniuk a COVID-19 fertőzés negatív molekuláris tesztjét, amelyet a 

belépés előtt legtöbb 72 órával adtak ki.  

 

 A teszteket akkreditált laboratóriumokban kell elvégezni, a bizonyítványokat 

pedig angolul kell kiállítani, és tartalmazniuk kell az illető személy nevét, 

valamint személyi igazolványának vagy útlevélének számát. A külügy 

közleménye szerint a thesszaloniki román főkonzulátus, valamint a szófiai 

román nagykövetség képviselői szerdán is jelen lesznek a Kulata - 

Promachonas határátkelőhelyen, hogy a román állampolgárok szükség 

esetén konzuli segítséget kapjanak. A külügyminisztérium felhívja a 

figyelmet, hogy a román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek az 

athéni román nagykövetség 00302106774035-ös, és a thesszaloniki román 

főkonzulátus 00302310340088-as telefonszámán.  

https://hu.euronews.com/2020/07/20/gorog-drama-elo-egyenes-adasban
https://hu.euronews.com/2020/07/20/covid-19-ujabb-szigoritasok-europaban
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 Ezenkívül sürgősségi esetben segítséget kérhetnek a román diplomáciai 

képviselet 00306978996222-es és a thesszaloniki román főkonzulátus 

00306946049076-os telefonszámán. A külügyminisztérium javasolja a 

következő honlapok tanulmányozását: www.mae.ro/node/51914 , 

atena.mae.ro , salonic.mae.ro, 

ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro  és www.mae.ro 

.  

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/129651-pontositasokat-kozolt-a-kulugy-

a-gorogorszagban-koronavirussal-igazolt-romaniai-turistakrol  

2020.07.16.  Európában több helyen újra emelkedik a koronavírusos fertőzöttek száma: A 
Balkánon is emelkedik a koronavírusos esetek száma, ezért szigorú 
egészségügyi ellenőrzéseket vezettek be Görögország bulgáriai 
határszakaszán. A belépőknek ezentúl 72 óránál nem régebbi, angol nyelven 
kiállított negatív koronavírus-tesztet kell bemutatniuk. 

 https://hu.euronews.com/2020/07/16/europaban-tobb-helyen-ujra-

emelkedik-a-koronavirusos-fertozottek-szama  

2020.07.15.   Koronavírus: Görögország szigorítja a határellenőrzéseket:  225 ezer 
koronavírus-fertőzöttet találtak egy nap leforgása alatt a világon, ennek 
jelentős hányada az Egyesült Államokhoz köthető, ahol rekordot döntött a 
napi esetszám.  
 

 A regisztrált fertőzöttek száma már meghaladta a 12,2 millió főt globálisan és 
több mint 550 ezer haláleset köthető a koronavírushoz a Johns Hopkins 
Egyetem péntek reggeli adatai szerint. Itthon nem zárható ki, hogy újabb 
korlátozások lesznek, amit Orbán Viktor is megerősített ma reggeli 
nyilatkozatában, de azt még nem tudni, hogy mikortól. Hírek a 
koronavírusról percről percre. 

 https://www.portfolio.hu/uzlet/20200710/koronavirus-gorogorszag-
szigoritja-a-hatarellenorzeseket-440668  

2020.07.14.  Görögország szigorítja az ellenőrzéseket a határátkelőhelyeken, mivel az 
utazással összefüggő fertőzések növekednek: A görög egészségügyi 
hatóságok növelik a tesztelést az ország Bulgáriával és Albániával közös 
határain, mivel a Balkán turizmusával kapcsolatos fertőzések az elmúlt 
napokban nagyot ugrottak - jelentette ki Stelios Petsas kormányszóvivő 
hétfőn. 

 https://www.ekathimerini.com/254677/article/ekathimerini/news/greece-
to-tighten-checks-at-border-crossings-as-travel-related-infections-rise  

2020.07.13  Koronavírus: biztonsági szabályok az újranyitott görög szállodákban: Járvány 
idején nem csak az utazás maga jelent kihívást, de a megfelelő szállás 
kiválasztása is. A görögországi turista szezon megmentéséért folytatott 
küzdelemben újranyitottak a szállodák is Görögországban. Az Euronews 
riportere Naxosban annak járt utána, hogy min változtatottak a világjárvány 

http://www.mae.ro/node/51914
http://www.mae.ro/
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miatt. 

 Első pillantásra talán nehéz felfedezni bármilyen jelentősebb változást, de 
minden szobában van fertőtlenítő. Van egy részletes ismertető is az asztalon, 
minden információ a biztonsági előírásokról, az emberek közötti 
távolságtartásról is többek között. Ezen felül, a szállodák korábban általában 
svédasztalos reggelit kínált a vendégeknek. Biztonsági szempontok miatt ez 
már nincs. Előző este 5 fogásból kell választani egyet, és másnap reggel azt 
szolgálják fel természetesen nem zárt térben, hanem a szabadban a 
biztonsági előírásoknak megfelelően. Plusz az összes távirányító műanyagba 
van csomagolva, amit a vendég távozásakor eltávolítanak, és újat tesznek fel 
a következő látogató számára. 

https://hu.euronews.com/2020/06/25/koronavirus-biztonsagi-szabalyok-az-
ujranyitott-gorog-szallodakban  

 Athén: autósok helyett gyalogosok a történelmi központban: Megoszlanak a 
vélemények az athéni „Nagy Sétány Projektről. Az Athén belvárosát érintő 
terv egyelőre próbaüzemmódban van. A lényege, hogy 50 ezer 
négyzetméterről tiltanák ki az autókat, Kialakítanának 2000 új parkolót a 
kismotoroknak, és felgyorsítanák a buszközlekedést.„ Nem teszünk mást, 
mint a legtöbb európai nagyváros a világjárvány közepette. Közösségi tereket 
szabadítunk fel, hogy kivitelezhető legyen az emberek közötti távolságtartás” 
- mondja Vasileios-Foivos Axiotis Athén polgármester-helyettese. 

https://hu.euronews.com/2020/07/09/athen-autosok-helyett-gyalogosok-a-
tortenelmi-kozpontban  

 Többfelé rekordon az új esetszámok: Franciaországban és Görögországban 
arra figyelmeztetnek, hogy az emberek túlságosan gyakran figyelmen kívül 
hagyják a biztonsági előírásokat. A görög hatóságok olyan új koronavírusos 
eseteket regisztráltak, amelyeket a szomszédos Bulgáriából hurcoltak be. A 
görög kormány hétfőtől ismét korlátozások bevezetését fontolgatja. 

 https://hu.euronews.com/2020/07/10/tobbfele-rekordon-az-uj-esetszamok  
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