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HOLLANDIA 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 
Frissítés dátuma: 2020 július 16. 

HOLLANDIA TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

 A holland hatóságok számos lépést jelentettek be a COVID-19 járvány 
terjedése érdekében alkalmazott korlátozások enyhítésére június 1-től 
kezdődően. 

 Július 9-től kezdve a Romániából Hollandiába utazó állampolgároknak 
nyomatékosan ajánljuk, hogy a Hollandia területére való belépés pillanatától 
számított 14 napos időtartamraotthoni elszigetelést alkalmazzanak. Az 
információk a linken érhetők el: 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-
antwoorden/reisadvies-roemenie.  

 Minden magas kockázatú országból érkező utasnak kötelező egészségügyi 
nyilatkozatot kitölteni. A légitársaságoknak ezt a dokumentumot kell kérniük 
az utasoktól. 

 A holland repülőterekről induló utasoknak ki kell tölteniük egészségügyi 
nyilatkozatot, amely letölthető innen: 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-
04/2.%20Gezondheidsverklaring%20%28versie%202.0%29.pdf, és a 13 
évesnél idősebb személyeknek védőmaszkot kell viselniük a repülőtéren, a 
check-in irodákban, a biztonsági és beszállási területeken. 

 A magas kockázatú térségből érkező utazóknak 14 napot otthoni karanténban 
javasolt eltölteniük. A magas kockázatú területek meghatározása az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által készített és frissített listán alapul. 
Ezenkívül az utasoknak be kell tartaniuk a Hollandiában alkalmazandó 
protokollokat. https://reopen.europa.eu/  

 A harmadik országok állampolgárai számára az EU-ba való belépés tilalma 
2020. július 1-jén, szerdáig érvényes. 

 A hatóságok azt javasolják, hogy az európai turisták különösen a szezonon 
kívül tervezzenek nyaralást, kerüljék a zsúfolt helyeket, és lehetőleg 
személyes autóval, kerékpárral vagy gyalog menjenek el. 

 Ideiglenesen már nem lehet schengeni és nemzeti vízumot kérelmezni. A 
vízumok kiadásának lehetőségét kizárólag humanitárius esetekben és más 
kivételes helyzetekben igényelhetőek. Emellett az egyéb konzuli 
szolgáltatások egy ideig korlátozottak lesznek. 

  
Kivételek és rendelkezések a tranzitra vonatkozóan: 

 A hazatelepítési járatok mentesülnek a korlátozások alól, ideértve az Uniós 
polgárokat, az Egyesült Királyság állampolgárait és a schengeni országokból 
érkező utazókat, feltéve, hogy bizonyítani tudják, hogy átutaznak Hollandián. 

 

További részletek itt: https://www.mae.ro/node/51759  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-roemenie
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-roemenie
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-04/2.%20Gezondheidsverklaring%20%28versie%202.0%29.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-04/2.%20Gezondheidsverklaring%20%28versie%202.0%29.pdf
https://reopen.europa.eu/
https://www.mae.ro/node/51759


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

 

 
 

 

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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