
Hargita Megye Tanácsa 
 

  
 
   

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

SVÉDORSZÁG 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 

Frissítés dátuma: 2020. október 7. 

 

Frissítés (szeptember 28.)  

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BEUTAZÁS KAPCSÁN: 

 NINCS beutazási korlátozás a román állampolgárok számára 

 NINCS karaténkötelezettség 

 Az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT), az Egyesült 

Királyságon és Svájcon kívüli országból Svédországba érkező valamennyi 

külföldi állampolgár esetében minden szükségtelen belépést felfüggesztettek 

Svédország területére. Az intézkedés 2020. augusztus 31-ig érvényes, és nem 

foglalja magában a 10 harmadik országból álló csoportot. Bővebb információ: 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/  

 

AZ ÁTUTAZÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK: 

 Mentesülnek a svéd területre való belépés szabályai alól: svédországi 

tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodási joggal rendelkező személyek, egy 

másik EGT-állam állampolgárai vagy családtagjaik, egészségügyi szakemberek, 

fuvarozók és imperatív családi okokból utazó személyek. Bővebb információk: 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/  

 Nincs átutazási korlátozás a román/európai állampolgárok részére 

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBA UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

Általános ajánlások:  

 Jelenleg nincs korlátozás a Románia és Svédország közti közlekedésben. Az 

utazásra vonatkozó, aktuális információk a következő linken követhetők: 

http://www.mae.ro/node/51880  , https://reopen.europa.eu/ro  

 A romániai Közegészségügyi Hivatal legutolsó határozata alapján Svédország 

nem szerepel a járványügyileg magas  kockázatú országok között. A 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
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tünetmentes román állampolgárok számára nincs karaténkötelezettség a 

Svédországból való hazautazás után. 

 A sárga zónás országok listája a követkeő linken olvasható: 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19  

 

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBÓL UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

Általános ajánlások:  

 Jelenleg nincs korlátozás a Románia és Svédország közti közlekedésben. 

Ugyanakkor nincs korlátozás az országba való beutazás vagy átutazás 

tekintetében.  

 A turisztikai jellegű vagy rövid utazások tekintetében, a román állalpolgárokat 

kérik, hogy legyen náluk EU Egészségbiztosítási Kártya vagy más típusú 

egészségbiztosítás valamint utazási biztosítás szükségesség esetére. 

 A román állampolgároknak biztosítaniuk kell a szükséges pénzügyi forrásokat a 

teljes utazási időszak költségeinek fedezésére, beleértve a hazatérési 

költségeket is. 

 Munkaügyi célból történő utazás esetén, a román állampolgárokat kérik, hogy 

vegyék figyelembe a Covid 19 idején történő alkalmazásokra vonatkozó 

információkat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szezonális munkahelyekre, 

különös tekintettel az erdei gyümölcs begyűjtésre. Ebben az ágazatban 

rendszeresen érkeznek  jelzések a rossz munkakörülményekről és a 

munkavállalókat érintő kockázatokról. 

 A hosszabb idejű kiutazások esetén javasolt, hogy utazás előtt szerezzék 

be/újítsák meg az egyszerű elektronikus útlevelet, a lehetséges foglalkoztatási 

formalitások és a fizetés teljesítés megkönnyítése érdekében. 

 A Svédországba való látogatás feltételeiről a svéd hatóságok nyújtanak 

információt: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-

sweden-during-the-covid-19-pandemic  

 A tünetmentes személyek Svédország területén korlátozás nélkül utazhatnak a 

higiéniai és a társadalmi távolságtartás szabályainak betartásával. Bővebb 

információk: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-

travel-and-public-transport  

 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
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https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
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Kiemelt ajánlások: 

Közúti forgalom: A Romániából Magyarországon, Ausztrián, Szlovákián, 

Csehországon, Lengyelországon, Németországon, Dánián való átutazás feltételeiről a 

következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro    

Lehetséges a szervezett vagy egyéni utazás is. 

Légi forgalom:  

o A WizzAir és a BlueAir légitársaságok honlapjain közölt 

információk alapján vannak direktjáratok a két ország között. Az 

átszállásos utazás esetén, kérik, hogy az utazók ellenőrizzék abba 

az országba való beutazás feltételeit ahol szükséges átszállniuk. 

Az országokba való beutázás feltételei elérhetők: 

http://www.mae.ro/node/51880 ;  https://reopen.europa.eu/ro   

Tengeri forgalom: a Dánián, Németországon vagy Lengyelországon át vezető tengeri 

tranzit kapcsán a következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro   

További hasznos infomációk: http://stockholm.mae.ro/node/177 

Forrás: http://www.mae.ro/node/51931  

 

Frissítés ( szeptember 11.)  

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BEUTAZÁS KAPCSÁN: 

 NINCS beutazási korlátozás a román állampolgárok számára 

 NINCS karaténkötelezettség 

 Az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT), az Egyesült 

Királyságon és Svájcon kívüli országból Svédországba érkező valamennyi 

külföldi állampolgár esetében minden szükségtelen belépést felfüggesztettek 

Svédország területére. Az intézkedés 2020. augusztus 31-ig érvényes, és nem 

foglalja magában a 10 harmadik országból álló csoportot. Bővebb információ: 

http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://stockholm.mae.ro/node/177
http://www.mae.ro/node/51931
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https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/ 

 

AZ ÁTUTAZÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK: 

 Mentesülnek a svéd területre való belépés szabályai alól: svédországi 

tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodási joggal rendelkező személyek, egy 

másik EGT-állam állampolgárai vagy családtagjaik, egészségügyi szakemberek, 

fuvarozók és imperatív családi okokból utazó személyek. Bővebb információk: 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/  

 Nincs átutazási korlátozás a román/európai állampolgárok részére 

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBA UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

Általános ajánlások:  

 Jelenleg nincs korlátozás a Románia és Svédország közti közlekedésben. Az 

utazásra vonatkozó, aktuális információk a következő linken követhetők: 

http://www.mae.ro/node/51880  , https://reopen.europa.eu/ro  

 A romániai Közegészségügyi Hivatal legutolsó határozata alapján Svédország 

nem szerepel a járványügyileg magas  kockázatú országok között. A 

tünetmentes román állampolgárok számára nincs karaténkötelezettség a 

Svédországból való hazautazás után. 

 A sárga zónás országok listája a követkeő linken olvasható: 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19  

 

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBÓL UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

Általános ajánlások:  

 Jelenleg nincs korlátozás a Románia és Svédország közti közlekedésben. 

Ugyanakkor nincs korlátozás az országba való beutazás vagy átutazás 

tekintetében.  

 A turisztikai jellegű vagy rövid utazások tekintetében, a román állalpolgárokat 

kérik, hogy legyen náluk EU Egészségbiztosítási Kártya vagy más típusú 

egészségbiztosítás valamint utazási biztosítás szükségesség esetére. 

 A román állampolgároknak biztosítaniuk kell a szükséges pénzügyi forrásokat a 

teljes utazási időszak költségeinek fedezésére, beleértve a hazatérési 

költségeket is. 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
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 Munkaügyi célból történő utazás esetén, a román állampolgárokat kérik, hogy 

vegyék figyelembe a Covid 19 idején történő alkalmazásokra vonatkozó 

információkat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szezonális munkahelyekre, 

különös tekintettel az erdei gyümölcs begyűjtésre. Ebben az ágazatban 

rendszeresen érkeznek  jelzések a rossz munkakörülményekről és a 

munkavállalókat érintő kockázatokról. 

 A hosszabb idejű kiutazások esetén javasolt, hogy utazás előtt szerezzék 

be/újítsák meg az egyszerű elektronikus útlevelet, a lehetséges foglalkoztatási 

formalitások és a fizetés teljesítés megkönnyítése érdekében. 

 A Svédországba való látogatás feltételeiről a svéd hatóságok nyújtanak 

információt: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-

sweden-during-the-covid-19-pandemic  

 A tünetmentes személyek Svédország területén korlátozás nélkül utazhatnak a 

higiéniai és a társadalmi távolságtartás szabályainak betartásával. Bővebb 

információk: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-

travel-and-public-transport  

 

Kiemelt ajánlások: 

Közúti forgalom: A Romániából Magyarországon, Ausztrián, Szlovákián, 

Csehországon, Lengyelországon, Németországon, Dánián való átutazás feltételeiről a 

következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro    

Lehetséges a szervezett vagy egyéni utazás is. 

Légi forgalom:  

o A WizzAir és a BlueAir légitársaságok honlapjain közölt 

információk alapján vannak direktjáratok a két ország között. Az 

átszállásos utazás esetén, kérik, hogy az utazók ellenőrizzék abba 

az országba való beutazás feltételeit ahol szükséges átszállniuk. 

Az országokba való beutázás feltételei elérhetők: 

http://www.mae.ro/node/51880 ;  https://reopen.europa.eu/ro   

http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
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Tengeri forgalom: a Dánián, Németországon vagy Lengyelországon át vezető tengeri 

tranzit kapcsán a következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro   

 

Forrás: http://www.mae.ro/node/51931  

 

 

Frissítés ( augusztus 27.)  

 

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BEUTAZÁS KAPCSÁN: 

 NINCS beutazási korlátozás a román állampolgárok számára 

 NINCS karaténkötelezettség 

 Az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT), az Egyesült 

Királyságon és Svájcon kívüli országból Svédországba érkező valamennyi 

külföldi állampolgár esetében minden szükségtelen belépést felfüggesztettek 

Svédország területére. Az intézkedés 2020. augusztus 31-ig érvényes, és nem 

foglalja magában a 10 harmadik országból álló csoportot. Bővebb információ: 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/ 

 

AZ ÁTUTAZÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK: 

 Mentesülnek a svéd területre való belépés szabályai alól: svédországi 

tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodási joggal rendelkező személyek, egy 

másik EGT-állam állampolgárai vagy családtagjaik, egészségügyi szakemberek, 

fuvarozók és imperatív családi okokból utazó személyek. Bővebb információk: 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/  

 Nincs átutazási korlátozás a román/európai állampolgárok részére 

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBÓL UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

Általános ajánlások:  

http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51931
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
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 Jelenleg nincs korlátozás a Románia és Svédország közti közlekedésben. Az 

utazásra vonatkozó, aktuális információk a következő linken követhetők: 

http://www.mae.ro/node/51880 , https://reopen.europa.eu/ro  

 A romániai Közegészségügyi Hivatal legutolsó határozata alapján Svédország 

nem szerepel a járványügyileg magas  kockázatú országok között. A 

tünetmentes román állampolgárok számára nincs karaténkötelezettség a 

Svédországból való hazautazás után. 

 A sárga zónás országok listája a követkeő linken olvasható: 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19  

 A turisztikai jellegű vagy rövid utazások tekintetében, a román állalpolgárokat 

kérik, hogy legyen náluk EU Egészségbiztosítási Kártya vagy más típusú 

egészségbiztosítás valamint utazási biztosítás szükségesség esetére. 

 A román állampolgároknak biztosítaniuk kell a szükséges pénzügyi forrásokat a 

teljes utazási időszak költségeinek fedezésére, beleértve a hazatérési 

költségeket is. 

 Munkaügyi célból történő utazás esetén, a román állampolgárokat kérik, hogy 

vegyék figyelembe a Covid 19 idején történő alkalmazásokra vonatkozó 

információkat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szezonális munkahelyekre, 

különös tekintettel az erdei gyümölcs begyűjtésre. Ebben az ágazatban 

rendszeresen érkeznek  jelzések a rossz munkakörülményekről és a 

munkavállalókat érintő kockázatokról. 

 A hosszabb idejű kiutazások esetén javasolt, hogy utazás előtt szerezzék 

be/újítsák meg az egyszerű elektronikus útlevelet, a lehetséges foglalkoztatási 

formalitások és a fizetés teljesítés megkönnyítése érdekében. 

 A Svédországba való látogatás feltételeiről a svéd hatóságok nyújtanak 

információt: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-

sweden-during-the-covid-19-pandemic  

 A tünetmentes személyek Svédország területén korlátozás nélkül utazhatnak a 

higiéniai és a társadalmi távolságtartás szabályainak betartásával. Bővebb 

információk: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-

travel-and-public-transport  

 

Kiemelt ajánlások: 

http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
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Közúti forgalom: A Romániából Magyarországon, Ausztrián, Szlovákián, 

Csehországon, Lengyelországon, Németországon, Dánián való átutazás feltételeiről a 

következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro   

Lehetséges a szervezett vagy egyéni utazás is. 

Légi forgalom:  

o A WizzAir és a BlueAir légitársaságok honlapjain közölt 

információk alapján vannak direktjáratok a két ország között. Az 

átszállásos utazás esetén, kérik, hogy az utazók ellenőrizzék abba 

az országba való beutazás feltételeit ahol szükséges átszállniuk. 

Az országokba való beutázás feltételei elérhetők: 

http://www.mae.ro/node/51880;  https://reopen.europa.eu/ro  

Tengeri forgalom: a Dánián, Németországon vagy Lengyelországon át vezető tengeri 

tranzit kapcsán a következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro  

 

Forrás: http://www.mae.ro/node/51931  

 

 

 

Frissítés ( augusztus 19.)  

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BEUTAZÁS KAPCSÁN: 

 NINCS beutazási korlátozás a román állampolgárok számára 

 NINCS karaténkötelezettség 

 Az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT), az Egyesült 

Királyságon és Svájcon kívüli országból Svédországba érkező valamennyi 

külföldi állampolgár esetében minden szükségtelen belépést felfüggesztettek 

Svédország területére. Az intézkedés 2020. augusztus 31-ig érvényes, és nem 

http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51931
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foglalja magában a 10 harmadik országból álló csoportot. Bővebb információ: 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/ 

 

AZ ÁTUTAZÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK: 

 Mentesülnek a svéd területre való belépés szabályai alól: svédországi 

tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodási joggal rendelkező személyek, egy 

másik EGT-állam állampolgárai vagy családtagjaik, egészségügyi szakemberek, 

fuvarozók és imperatív családi okokból utazó személyek. Bővebb információk: 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/  

 Nincs átutazási korlátozás a román/európai állampolgárok részére 

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBÓL UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

Általános ajánlások:  

 Jelenleg nincs korlátozás a Románia és Svédország közti közlekedésben. 

Ugyanakkor, nincsenek korlátozások a Svédországba való beutazás 

tekintetében sem a román állampolgárok esetében.  

 A turisztikai jellegű vagy rövid utazások tekintetében, a román állalpolgárokat 

kérik, hogy legyen náluk EU Egészségbiztosítási Kártya vagy más típusú 

egészségbiztosítás valamint utazási biztosítás szükségesség esetére. 

 A román állampolgároknak biztosítaniuk kell a szükséges pénzügyi forrásokat a 

teljes utazási időszak költségeinek fedezésére, beleértve a hazatérési 

költségeket is. 

 Munkaügyi célból történő utazás esetén, a román állampolgárokat kérik, hogy 

vegyék figyelembe a Covid 19 idején történő alkalmazásokra vonatkozó 

információkat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szezonális munkahelyekre, 

különös tekintettel az erdei gyümölcs begyűjtésre. Ebben az ágazatban 

rendszeresen érkeznek  jelzések a rossz munkakörülményekről és a 

munkavállalókat érintő kockázatokról. 

 A hosszabb idejű kiutazások esetén javasolt, hogy utazás előtt szerezzék 

be/újítsák meg az egyszerű elektronikus útlevelet, a lehetséges foglalkoztatási 

formalitások és a fizetés teljesítés megkönnyítése érdekében. 

 A Svédországba való látogatás feltételeiről a svéd hatóságok nyújtanak 

információt: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
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and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-

sweden-during-the-covid-19-pandemic  

 A tünetmentes személyek Svédország területén korlátozás nélkül utazhatnak a 

higiéniai és a társadalmi távolságtartás szabályainak betartásával. Bővebb 

információk: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-

travel-and-public-transport  

 

Kiemelt ajánlások: 

Közúti forgalom: A Romániából Magyarországon, Ausztrián, Szlovákián, 

Csehországon, Lengyelországon, Németországon, Dánián való átutazás feltételeiről a 

következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro   

Lehetséges a szervezett vagy egyéni utazás is. 

Légi forgalom:  

o A WizzAir és a BlueAir légitársaságok honlapjain közölt 

információk alapján vannak direktjáratok a két ország között. Az 

átszállásos utazás esetén, kérik, hogy az utazók ellenőrizzék abba 

az országba való beutazás feltételeit ahol szükséges átszállniuk. 

Az országokba való beutázás feltételei elérhetők: 

http://www.mae.ro/node/51880;  https://reopen.europa.eu/ro  

Tengeri forgalom: a Dánián, Németországon vagy Lengyelországon át vezető tengeri 

tranzit kapcsán a következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro  

 

Forrás: http://www.mae.ro/node/51931  

 

Frissítés (július 27.)  

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51931
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 NINCS beutazási korlátozás a román állampolgárok számára 

 NINCS karaténkötelezettség 

 Az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT), az Egyesült 

Királyságon és Svájcon kívüli országból Svédországba érkező valamennyi 

külföldi állampolgár esetében minden szükségtelen belépést felfüggesztettek 

Svédország területére. Az intézkedés 2020. augusztus 31-ig érvényes, és nem 

foglalja magában a 14 harmadik országból álló csoportot. Bővebb információ: 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/  

AZ ÁTUTAZÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK: 

 Mentesülnek a svéd területre való belépés szabályai alól: svédországi 

tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodási joggal rendelkező személyek, egy 

másik EGT-állam állampolgárai vagy családtagjaik, egészségügyi szakemberek, 

fuvarozók és imperatív családi okokból utazó személyek. Bővebb információk:   

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBA UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

Általános ajánlások:  

Az utazásra vonatkozóan:  

 2020. július 27-én, 00.00-kor hatályba lépett az Országos Közegészségügyi 

Intézet határozata, amely szerint Svédország már nem számít magas 

járványügyi kockázatú országnak.  

 A direkt repülőjáratok visszaállításáig, a Romániába való utazás a zöld 

térségbe tartozó országokban (https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-

afectate-covid-19) történő átszállással lehetséges vagy közutón, szervezett 

vagy egyéni formában.  

 Az európai országokra érvényes tranzitfeltételek és utazási figyelmeztetések a 

következő linkeken találhatók:http://www.mae.ro/node/51880 vagy 

https://reopen.europa.eu/ro  

A karaténra vonatkozóan:  

 2020. július 27-én, 00.00-kor hatályba lépett az Országos Közegészségügyi 

Intézet határozata, amely szerint Svédország már nem számít magas 

járványügyi kockázatú országnak. 

 A sárga zónába tartozó országok listája a következő linken olvasható: 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19. 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
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Kiemelt ajánlások: 

Közúti forgalom:  Lehetséges a közuton való utazás akár szervezett formában vagy 

egyénileg. 

A Romániába Dánián, Németországon, Lengyelországon, Csehországon, Szlovákián, 

Ausztrián és Magyarországon való átutazás feltételeiről a következő linkeken 

tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro  

Légi forgalom:  

 A 553/2020 Kormányhatározat értelmében a direkjáratok felvannak 

függesztve. A Romániába való beutazáshoz, a direktjáratok 

újraindításáig, a zöld zónában lévő országokban való átszállással 

lehetséges. Pl. Lengyelország, Németország, Belgium, Franciaország. 

Tengeri forgalom: a Dánián, Németországon és Lengyelországon át vezető tengeri 

tranzit kapcsán a következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro  

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBÓL UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

Általános ajánlások:  

 2020. július 27-én, 00.00-kor hatályba lépett az Országos Közegészségügyi 

Intézet határozata, amely szerint Svédország már nem számít magas 

járványügyi kockázatú országnak.  

 A direkt repülőjáratok visszaállításáig, a Romániából való utazás az EU-s vagy 

az EGT-s országokban történő átszállással lehetséges vagy közutón, szervezett 

vagy egyéni formában.  

 A turisztikai jellegű vagy rövid utazások tekintetében, a román állalpolgárokat 

kérik, hogy legyen náluk EU Egészségbiztosítási Kártya vagy más típusú 

egészségbiztosítás valamint utazási biztosítás szükségesség esetére. 

 A román állampolgároknak biztosítaniuk kell a szükséges pénzügyi forrásokat a 

teljes utazási időszak költségeinek fedezésére, beleértve a hazatérési 

költségeket is. 

http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
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 Munkaügyi célból történő utazás esetén, a román állampolgárokat kérik, hogy 

vegyék figyelembe a Covid 19 idején történő alkalmazásokra vonatkozó 

információkat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szezonális munkahelyekre, 

különös tekintettel az erdei gyümölcs begyűjtésre. Ebben az ágazatban 

rendszeresen érkeznek  jelzések a rossz munkakörülményekről és a 

munkavállalókat érintő kockázatokról. 

 A hosszabb idejű kiutazások esetén javasolt, hogy utazás előtt szerezzék 

be/újítsák meg az egyszerű elektronikus útlevelet, a lehetséges foglalkoztatási 

formalitások és a fizetés teljesítés megkönnyítése érdekében. 

 A Svédországba való látogatás feltételeiről a svéd hatóságok nyújtanak 

információt: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-

sweden-during-the-covid-19-pandemic  

 A tünetmentes személyek Svédország területén korlátozás nélkül utazhatnak a 

higiéniai és a társadalmi távolságtartás szabályainak betartásával. Bővebb 

információk: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-

travel-and-public-transport  

 

Kiemelt ajánlások: 

Közúti forgalom: A Romániából Magyarországon, Ausztrián, Szlovákián, 

Csehországon, Lengyelországon, Németországon, Dánián való átutazás feltételeiről a 

következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro   

Lehetséges a szervezett vagy egyéni utazás is. 

Légi forgalom:  

 A 553/2020 Kormányhatározat értelmében a direkjáratok felvannak 

függesztve. A Svédországba való beutazás, a direktjáratok 

újraindításáig, az EU-s vagy EGT-s országokban való átszállással 

lehetséges. Az országokba való beutazás és átutazás feltételeiről az 

alábbi linkeken tájékozódhat:  

o http://www.mae.ro/node/51880  

o  https://reopen.europa.eu/ro  

http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
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Tengeri forgalom: a Dánián, Németországon vagy Lengyelországon át vezető tengeri 

tranzit kapcsán a következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro  

 

Forrás: http://www.mae.ro/node/51931  

 

 

 

Frissítés ( július 13) 

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS KAPCSÁN: 

 NINCS beutazási korlátozás a román állampolgárok számára 

 NINCS karaténkötelezettség 

 Az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT), az Egyesült 

Királyságon és Svájcon kívüli országból Svédországba érkező valamennyi 

külföldi állampolgár esetében minden szükségtelen belépést felfüggesztettek 

Svédország területére. Az intézkedés 2020. augusztus 31-ig érvényes, és nem 

foglalja magában a 14 harmadik országból álló csoportot.  

 Bővebb információk a beutazás tekintetében kivételt képező országokra és 

személyekre: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-

the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/  

AZ ÁTUTAZÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK: 

 NINCS KORLÁTOZÁS a román/európai állampolgárok számára az átutazásra 

vonatkozóan 

 Mentesülnek a svéd területre való belépés szabályai alól: svédországi 

tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodási joggal rendelkező személyek, egy 

másik EGT-állam állampolgárai vagy családtagjaik, egészségügyi szakemberek, 

fuvarozók és imperatív családi okokból utazó személyek. Bővebb információk: 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/   

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBA UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51931
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
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Általános ajánlások:  

 Azon országok listája amelyekből való beutazás esetén nincs 

karaténkötelezettségaz alábbi linken követhető: 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19 . A listát az 

Országos Közegészségügyi Intézet hetente frissíti, hétfőnként 16 óráig. Így 

követhető, hogy Svédország felkerül vagy sem a karaténkötelezettség alól 

mentesült országok közé. 

 Az európai országokra érvényes tranzitfeltételek és utazási figyelmeztetések 

itt találhatók: http://www.mae.ro/node/51880  

 A készenléti állapotban hozott intézkedések és jogszabályok itt találhatók: 

https://www.mai.gov.ro/utile/  

 

 

Kiemelt ajánlások: 

Közúti forgalom: A Romániába Dánián, Németországon, Lengyelországon, 

Csehországon, Szlovákián, Ausztrián és Magyarországon való átutazás feltételeiről a 

következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro  

Légi forgalom:  

 Direkt Wizzair járatok: Stockholm-Bukarest, Malmö-Bukarest és Malmö-

Kolozsvár vonalakon 

 Július 1-től közlekedik a Blue Air Bukarest-Stockholm Arlanda vonalon  

Tengeri forgalom: a Dánián, Németországon és Lengyelországon át vezető tengeri 

tranzit kapcsán a következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro  

 

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBÓL UTAZÓ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK: 

Általános ajánlások:  

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
http://www.mae.ro/node/51880
https://www.mai.gov.ro/utile/
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
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 A turisztikai jellegű vagy rövid utazások tekintetében, a román állalpolgárokat 

kérik, hogy legyen náluk EU Egészségbiztosítási Kártya vagy más típusú 

egészségbiztosítás valamint utazási biztosítás szükségesség esetére. 

 A román állampolgároknak biztosítaniuk kell a szükséges pénzügyi forrásokat a 

teljes utazási időszak költségeinek fedezésére, beleértve a hazatérési 

költségeket is. 

 Munkaügyi célból történő utazás esetén, a román állampolgárokat kérik, hogy 

vegyék figyelembe a Covid 19 idején történő alkalmazásokra vonatkozó 

információkat valamint a Svédországban dolgozó román állampolgárok 

kézikönyvét. Ugyanakkor javasolt, hogy utazás előtt szerezzék be/újítsák meg 

az egyszerő elektronikus útlevelet, a lehetséges foglalkoztatási formalitások és 

a fizetés teljesítés megkönnyítése érdekében. 

 A Svédországba való látogatás feltételeiről a svéd hatóságok nyújtanak 

információt: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-

and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-

sweden-during-the-covid-19-pandemic  

 A tünetmentes személyek Svédország területén korlátozás nélkül utazhatnak a 

higiéniai és a társadalmi távolságtartás szabályainak betartásával. Bővebb 

infók: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-

incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-

and-public-transport  

 

Kiemelt ajánlások: 

Közúti forgalom: A Romániából Magyarországon, Ausztrián, Szlovákián, 

Csehországon, Lengyelországon, Németországon, Dánián való átutazás feltételeiről a 

következő linkeken tájékozódhat:  

 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro  

Légi forgalom:  

 Direkt Wizzair járatok: Bukarest-Stockholm, Bukarest-Malmö és Kolozsvár-

Malmö vonalakon 

 Július 1-től közlekedik a Blue Air Bukarest-Stockholm Arlanda vonalon  

Tengeri forgalom: a Dánián, Németországon vagy Lengyelországon át vezető tengeri 

tranzit kapcsán a következő linkeken tájékozódhat:  

http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
http://stockholm.mae.ro/local-news/1854
http://stockholm.mae.ro/sites/stockholm.mae.ro/files/forma_finala_ghidul_lucratorului_roman_in_suedia_aprilie_2020.pdf
http://stockholm.mae.ro/sites/stockholm.mae.ro/files/forma_finala_ghidul_lucratorului_roman_in_suedia_aprilie_2020.pdf
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-and-public-transport
http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
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 http://www.mae.ro/node/51880  

 https://reopen.europa.eu/ro  

 

Forrás:  http://www.mae.ro/node/51931 

 

Frissítés (május 20)   

Repülőjáratok:  

 Június 16-tól kezdve a Blue Air légitársaság újraindítja járatait Bukarest- 

Stockholm Arlanda között.  

 Direkt járatokat Svédország és Románia között a Wizz Air légitársaság indít, 

Stockholm-Bukarest, Malmö-Bukarest és Malmö-Kolozsvár között 

 

 

Frissítés (május 11)  

Repülő: 

Direkt járatok Románia-Svédország között:  

 Május 16-tól kezdve a Blue Air légitársaság újraindítja járatait Bukarest- 

Stockholm Arlanda között.  

 Május 19-től kezdve a Wizz Air heti 3 járatot indít Malmö-Kolozsvár között. 

 

 

 2020. március 17- május 15 között a harmadik országok állampolgárai (EU-n 

kívüli, EGT-n kívüli, Svájcon kívüli állampolgárok) nem léphetnek be 

Svédországba, csak kivételes esetben;  

 A román állampolgárokra vagy az EU-s, EGT-s, svájci állampolgárokra nem 

vonatkozik az országba való belépés korlátozása. Azok a román állampolgárok 

akik EU-n kívüli, EGT-n kívüli, Svájcon kivüli országból érkeznek, beléphetnek 

Svédországba ha svédországi tartózkodási joggal rendelkeznek, hazatelepülés 

céljából utaznak át az országon, szállítók vagy a következő kategóriákba 

tartoznak: egészségügyi szakemberek; határ menti ingázók, árú szállító 

http://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/ro
http://www.mae.ro/node/51931
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személyzet és egyéb személyzet a szállítási szektorban; diplomáciai tisztviselők 

és egyes fizetett konzuli tisztviselők, valamint családtagjaik és alkalmazottai; 

külföldi futárok; nemzetközi szervezetekben dolgozó emberek, katonai 

személyzet és segélyszervezetek munkatársai; átutazó polgárok; rendkivül 

sürgős családi okokból; nemzetközi védelemre szoruló személyek vagy egyébb 

humanitárius okokkal rendelkező emberek.   

Forrás:  http://www.mae.ro/node/51931  

https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/  

 

 

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS KAPCSÁN: 

 Több légitársaság lemondta vagy bejelentette szándékát a Svédországba 
érkező és onnan induló járatok visszavonására. 

 A svéd hatóságok felkértek a potenciális utazókat, hogy fontolják meg más 
országokba irányuló utazási szándékukat és halasszanak el minden nem 
szükséges utazást március 14-június 15 időszakban. Irán esetében ajánlott 
elkerülni minden utazást.  

 Repüjőjáratok:  
o A Blue Air légitársaság nem indít járatokat Románia és Svédország 

között 
o Direkt járatok Románia és Svédország között: a Wizz Air heti 2 

alkalommal indít járatokat Stockholm-Bukarest, Malmö-Bukarest és 
Malmö-Kolozsvár vonalakon 

o Április 1-től a KLM megszüntette járatait Bukarest irányába azonban a 
Wizz Air heti 2 alkalommal indít járatokat Stockholm Skatva-Bukarest, 
Malmö-Bukarest és Malmö-Kolozsvár vonalon.  

 Március 17-től kezdődően, minden nem indokolt beutazást felfüggesztettek 
Svédország területére azoknak a külföldi személyeknek akik nem EU-s, nem 
EGT-s országokból vagy nem Svájcból utaznak be.  

  

KIVÉTELEK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS TEKINTETÉBEN:   

 Azok a személyek, akik tartózkodási engedéllyel vagy svédországi tartózkodási 
joggal rendelkeznek, egy másik EGT-állam állampolgárai vagy családtagjaik, 
egészségügyi szakemberek, fuvarozók és kötelező családi okokból utazó 
személyek mentesülnek a svéd területre való belépésI korlátozások alól.   

http://www.mae.ro/node/51931
https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/
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További információkat az alábbi elérhetőségeken javasoljuk megtekinteni, 

konzultálni az utazás megkezdése előtt:     

- 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 

- Svédországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://stockholm.mae.ro/en 

o Telefon: 0046-(0)8-209-926 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a  Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

https://www.borbolycsaba.ro/ 

 

Források:  

http://www.mae.ro/node/51930  

 

http://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/node/51917
https://stockholm.mae.ro/en
https://www.borbolycsaba.ro/
http://www.mae.ro/node/51930

