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NORVÉGIA 

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

 

NORVÉGIA TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

 Március 16-tól kiterjedt ellenőrzéseket vezetnek be a szárazföldi határokon. 

 A norvég területeken minden határátkelőhely nyitva van. 

 2020. július 15-től kezdve a román állampolgárok beléphetnek Norvégia területére a 

karantén kötelező betartásával (10 nap) az érkezés után. 

 Azon személyeknek, akik nem állandó lakóhellyel rendelkeznek Norvégiában, az 

érkezéskor be kell mutatniuk azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják a 

tartózkodásukat a következő 10 napra, egy Norvégiában bejegyzett címre, vagy 

szálláslehetőséget / helyiséget bérelni (lehet ez e-mail vagy SMS, benne 

egyértelműen feltüntetve a foglalást). 

 Ezek a követelmények azon személyekre is vonatkoznak, akiknek a norvégiai 

tartózkodása kevesebb, mint 10 nap. 

 Július 15-e után azokat a román állampolgárokat, akik állandó lakóhellyel 

rendelkeznek a karantén alól mentes országok egyikében, nem kell tíz napig 

karanténba helyezni / elszigetelni. 

 Románia szerepel azon európai államok listáján (Bulgáriával, Horvátországgal, 

Luxemburggal, Portugáliával, Svédországgal és Magyarországgal együtt), amelyek 

számára fenn kell tartani a karanténba lépési kötelezettséget Norvégiába érkezéskor. 

Ezt a listát a Norvég Közegészségügyi Intézet állítja össze, és azt 14 naponként 

felülvizsgálják, és az érintett európai országok járványtani eredményeitől függően a 

belépési korlátozások és a kötelező karantén újra bevezethető vagy eltávolítható. 

 A lista itt található: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-

and-genera....  

 Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi okokból történő kiutasításokról szóló 

ideiglenes jogszabályok hatályban vannak, a határrendőrség engedélyezheti vagy 

megtagadhatja a külföldi állampolgárok Norvégiába való belépését. 

 2020. június 22-től az EU / EGT-országokból származó alkalmazottak, akik bizonyítják, 

hogy nem fertőzöttek meg SARS-VOC-2-vel, mentesíthetők karanténból a norvég 

érkezés utáni két vizsgálat után. Az első tesztet az érkezéstől számított 48 órán belül 

kell elvégezni, és a negatív eredmény eléréséig a személy otthoni karanténban 

marad. Ha az első teszt negatív, akkor dolgozhat, de szabadidejében otthoni 

karanténba kerül. Egy második, negatív eredményt mutató teszt után az érintett 

személy mentesül a karantén alól. A teszt megszervezéséért, végrehajtásáért és a 

költségek megfizetéséért a norvég munkáltató felelős. 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-genera
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 A repülőterek továbbra is nyitva vannak, de sok légitársaság nem folytatta 

rendszeres járatait Osloba. 

 A teherforgalom folytatódik. 

 Az ellenőrzések újbóli bevezetését a schengeni térség belső határain 2020. augusztus 

18-ig meghosszabbították, és a szárazföldi (közúti és vasúti) és a légi útvonalak 

határpontjai érvényesek, de nem akadályozzák az árufuvarozást. A dániából, 

németországi és svédországi tengeri szállítási útvonalakon az állami 

határátkelőhelyen az ellenőrzési rendszert 2020. november 11-ig 

meghosszabbították. A határellenőrzési intézkedés célja az elfogadott rendeletekkel 

összhangban ellenőrizni a természetes személyek norvég területre való belépését. és 

a COVID-19 járvány összefüggésében hatályos. 

 A norvég repülőtereken átutazó emberek karantén nélkül folytathatják utazásaikat; 

Ajánlott, hogy a leszállás időtartama a lehető legrövidebb legyen, és az összekötő 

járat ugyanarról a repülőtérről induljon. A tranzitzónából való bármilyen kijáratot 

norvég területre való belépésnek kell tekinteni, és az országba való belépés szabályai 

vonatkoznak. Ha a leszállás néhány óránál hosszabb, a csatlakozó járatok eseteiről 

értesíteni kell a repülőtéren a határrendőrséget. 

  A szállítmányozókkal kapcsolatos konkrét intézkedéseket nem közöltek; az 

áruszállításhoz be kell mutatni az igazoló dokumentumokat, az útvonalat, a 

járművezető személyazonosító okmányait, személyi igazolványát, a sofőr 

pihenőhelyének adatait, a pandémia terjedésének korlátozására vonatkozó, helyben 

bevezetett intézkedések betartására vonatkozó nyilatkozatot, esetleg egy a 

munkáltató kísérő és magyarázó levele, amelyben kijelenti, hogy a járművezető az 

áruk / áruk be- és kirakodása után azonnal elhagyja Norvégia területét. 

 A Norvégiába való belépés engedélyezéséről szóló döntést a határőrség hozza. 

 AJÁNLÁSOK A Romániába utazó / onnan induló román polgárok számára: 

 A Külügyminisztérium javasolja azoknak a román állampolgároknak, akik utazási 

jegyeket foglaltak le vagy Norvégiába kívánnak utazni, hogy pontos információkat 

szerezzenek a légitársaságoktól és a repülőtéri hatóságoktól, valamint a közúti 

fuvarozóktól. 

 Felhívjuk figyelmüket, hogy a norvég határrendészet dönt arról, hogy engedélyezi-e a 

norvég területre való belépést. 

  Javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt keresse meg az MAE webhelyet, az 

oslói román nagykövetség weboldalát és Facebook oldalát annak ellenőrzése 

érdekében, hogy változtak-e a román állampolgárokra alkalmazandó szabályok 

Norvégiába való belépéskor. 

 

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. 

https://www.mae.ro/node/51759
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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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