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Görögország  

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 

Frissítés dátuma: 2020. szeptember 11. 

 

Augusztus 15.-ével kezdődően az alábbi korlátozások léptek érvénybe a COVID-19 

vírus terjedésének megakadályozása illetve megfékezése érdekében: 

1. A biztonsági távolságtartás a különböző háztartásokhoz tartozó személyek 

között kötelező, valamint továbbra is erősen ajánlott az egészségügyi maszk viselése 

szabadtéren is, ahol a biztonsági távolság betartása korlátozva van. 

2. Az egészségügyi maszk használata kötelező. Ez alól kivételt képeznek a 

vendéglátó egységek (éttermek), sportlétesítmények, valamint az egyéni 

egészségügyi okokból kifolyólagos indokolt esetek 

3. A tengerpartokon is érvényben vannak a korlátozások (a napernyők közötti 

távolság, a tengerparton egyszerre tartózkodó személyek számának korlátozása, 

napágyak elhelyezése közötti távolság betartása, öltözőkabinok közötti távolság 

betartása) 

4. Az imaházakban bevezetett intézkedések - felekezettől függetlenül - 

érvényesek maradnak. Ennek értelmében tilos az imaházakon kívül történő vallási 

szertartások szervezése illetve lebonyolítása. A határozatok figyelmen kívül hagyása 

150 euró értékű bírságot von maga után. 

5. A  nyilvános események, karneválok, koncertek stb. nem engedélyezettek. 

Kivételt képeznek ez alól azok a rendezvények, amelyeken a résztvevőknek kijelölt 

ülőhelyek vannak biztosítva.  

6. Továbbra is érvényben van a kórházi személyek vagy idősek gondozási 

központokban történő látogatásának tilalma, valamint a kiszolgáltatott helyzetű 

emberek elhelyezkedésének tilalma. Továbbá 14 naponta szükséges tesztelni az 

ezekben a központokban dolgozó személyzetet. 

7. A szerencsejáték létesítmények, kaszinók, lottózók és diszkók tevékenységét 

továbbra is felfüggesztik. 
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8. Az óvintézkedéseket kiterjesztették a görög kikötőkbe belépő hajókra is. Ebbe 

a kategóriába tartoznak a jachtok, szabadidős hajók illetve csónakok, valamint a 

hivatásos turisztikai hajók.  

9. Ami a helyi intézkedéseket illeti, további korlátozások lettek bevezetve Lesvos 

és Zakynthos városában, amely tiltja a 9 embernél nagyobb embercsoportok 

összejövetelét – úgy magánterületen, mint köztulajdonban lévő területen. Tilosak az 

esetleges szabadtéri demonstrációk, és nyilvános helységekben legfeljebb négy vagy 

hat fő ülhet egy asztalnál, amennyiben ezek mind ugyanazon családba tartoznak. Az 

egészségügyi maszk viselése kötelező úgy bent, mint szabadtéren.  

10. A nyilvános helyek üzemeltetésének korlátozása 24.00 és 07.00 között 

mindkét régióban hatályos, amelynek értelmében ezek az említett időtartam alatt 

zárva kell tartsanak. További régiókban ugyanezen korlátozások érvényesek (Paros, 

Antiparos, Mykonos, Halkidiki, Chania valamint Imathia megyében, Kréta, Nyugat-

Makedónia, Thrákia, Attika és Thessaloniki, Larisa, Korfu, Karditsa, Pella, Pieria, 

Santorini szigetek, Volos, Rodosz és Cos) 

11. Tilos az 50 személynél nagyobb embercsoportok találkozója. Ez alól kivételt 

képeznek azok a helységek, ahol a biztonsági távolság betartása megvalósítható 

ennél nagyobb számú embercsoport esetében is. 

 

Augusztus 7.-ével kezdődően a görög hatóságok Poros szigetén szigorúbb 

intézkedésekről döntöttek a COVID-19 terjedésének megakadályozása érdekében. 

Ezen intézkedések értelmében: 

1.  Tilos a közérdekű egységek/vállalkozások/szervezetek működtetése 23.00-

07.00 közötti intervallumban. 

2.  Bármilyen jellegű rendezvény felfüggesztése – ide tartoznak a szabadtéri 

partik, fesztiválok, szabadtéri piacok, vásárok, vallási szertartások stb. 

3.  Tilos a 9 embernél nagyobb embercsoportok összejövetele – úgy 

magánterületen, mint köztulajdonban lévő területen. 

4.  A közétkeztetési létesítményekben legfeljebb 4 fő tartózkodása 

engedélyezett, kivéve azt az esetet, amikor első ágú rokonok, ebben az esetben 6 fő 

tartózkodása megengedett 
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5.  Az egészségügyi maszk viselése kötelező beltéri és szabadtéri területeken 

egyaránt.  

 

 

 

 


