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Nagy Britannia 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 

Frissítés dátuma: 2020 október  09 

 

Az országba való belépési feltételek és korlátozások: 

 Mielőtt megérkeznénk az Egyesült Királyságba, online ki kell tölteni az 

utasmeghatározó űrlapot. Akkor is ki kell tölteni ezt az űrlapot, ha már 

kitöltöttünk egy másik űrlapot egy másik ország belépésekor. Ha nem tölti ki 

az űrlapot, mielőtt megérkezne az Egyesült Királyságba, akkor valószínűleg 

tovább tart, amíg belép az Egyesült Királyságba. Az űrlapot csak az Egyesült 

Királyságba megérkezése előtt 48 órával lehet benyújtani. A kormány 

felhasználja az Ön által megadott információkat, hogy kapcsolatba léphessen 

Önnel, ha Önnek vagy valakinek, akivel együtt utazott, koronavírus (COVID-19) 

tünetei jelentkeznek. 100 fontig terjedő pénzbírságot kaphatunk, ha nem 

akarjuk megadni az elérhetőségeinket, abban az esetben ha ezt a szabályt 

többször megszegjük akkor a pénzbírság értéke nő. Előfordulhat az is, hogy 

nem engedik be az Egyesült Királyságba. Ha a 48 óra alatt többször belépünk 

az országba akkor felhasználható ugyanaz az űrlap. Nagy Britanniába való 

érkezéskor 14 napos elszigetelés várható, attól függően, hogy melyik 

országból érkezünk. Romániából érkező állampolgároknak kötelező a 14 napos 

elszigetelés. 10.000 fontig terjedő bírság szabható ki annak aki megvonja az 

elszigetelést. Különböző elszigetelési szabályok és büntetések vannak, attól 

függően, hogy Skóciába, Walesbe vagy Észak-Írországba utazik. 

 Romániába és Romániából való nemzetközi utazások most is korlátozva 

vannak, az utazási társaságok oldalán lehet bővebb információkat találni. 

 

További információkat az alábbi elérhetőségeken javasoljuk megtekinteni, 

konzultálni az utazás megkezdése előtt: 
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- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

o http://www.mae.ro/node/51759 

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

http://www.mae.ro/node/51935  

- Nagy Brittaniában működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://londra.mae.ro  

o Telefon: +44 7738716335  

- 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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