
  
 

  

Ország: Dánia Utolsó frissítés: 2021.05.13. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei 2021. május 1-jétől a dán hatóságok új utazási szabályokat alkalmaznak a COVID-19 járvánnyal 

összefüggésben. 

A. TELJESEN BEOLTOTT SZEMÉLYEK (legalább 18 éves felnőttek) 

B. AZOK AZ EMBEREK, AKIK ÁTESTEK A COVID19-EN 

C.  AZOK A SZEMÉLYEK, AKIKET MÉG NEM OLTOTTAK BE TELJESEN - állandó lakóhellyel 

Romániában 

D. AZOK A SZEMÉLYEK, AKIKNEK NEM TELJES AZ OLTÁS- Dániában állandó lakóhellyel 

rendelkeznek 

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

A. TELJESEN BEOLTOTT SZEMÉLYEKNEK (legalább 18 éves felnőttek) - függetlenül attól, hogy 

Dániában vagy Romániában van állandó lakóhelyük - a Dániába való belépéskor már nem kell 

negatív tesztet bizonyítaniuk a SARS-CoV-2 bárki, aki légi úton, közúton vagy tengeren keresztül jut 

be. Dániába való belépést követően a karantén már nem kötelező. A beadott vakcinát az Európai 

Unió / Schengen egyik tagállamában kell elvégezni, és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 

engedélyével kell ellátni. Legalább 14 napos, de legfeljebb 180 napos időszaknak kell eltelnie az 

utolsó adag beadásától számítva. Az oltott személyek belépési feltételeivel kapcsolatos további 



  
 

  

részletekért (pl. A COVID-19 elleni oltási rendszer befejezését igazoló dokumentum) ajánlott 

folyamatosan keresni a weboldalt: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-

denmark/foreigners-resident-abroad#heading1 vagy vegye fel a kapcsolatot a Dán Rendőrséggel a 

+45 7020 6044 telefonszámon. 

 

B. A COVID-19 –EN ÁTESETT SZEMÉLYEK Dániába történő belépéskor (légi, közúti vagy légi úton) 

nem kell felmutatni  negatív tesztet. Ezeknek a személyeknek pozitív eredményt kell felmutatniuk 

a Dániába való belépés előtt legalább 14 nappal (de 12 hétnél nem régebbi) elvégzett teszt pozitív 

eredményével. 

 

C. AZOK A SZEMÉLYEK, AKIKET MÉG NEM OLTOTTAK BE TELJESEN - állandó lakóhellyel 

Romániában - igazolják a Dániába való belépés okát, és negatív tesztet (PCR vagy antigén) 

mutatnak be, amelyet legkésőbb 48 órával a repülőgépre való felszállás előtt végeztek. A 13 év 

alatti gyermekek mentesülnek az intézkedés alól.  

 

D.  AZOK A SZEMÉLYEK, AKIKET MÉG NEM OLTOTTAK BE TELJESEN - Dániában állandó lakóhellyel 

rendelkeznek - nem bizonyíthatják indokoltnak a belépést Dániába, de negatív tesztet (PCR vagy 

antigén) kell bemutatniuk, amelyet legfeljebb 48 órával a repülőgépre való felszállás előtt 

végeztek. A 13 év alatti gyermekek mentesülnek az intézkedés alól. 

 

A SARS-CoV-2 vírusfertőzés negatív vizsgálati eredményét igazoló dokumentumban egyértelműen 

https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/foreigners-resident-abroad#heading1
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/foreigners-resident-abroad#heading1


  
 

  

fel kell tüntetni a negatívan vizsgált személy nevét és vezetéknevét, a vizsgálat idejét és a kiállító 

hatóságot. 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

A B és C kategóriába tartozó személyek továbbra is kötelesek elszigetelni magukat 10 napig, 

miután beengedték Dániába (még akkor is, ha negatív tesztet tesznek). Lehetőség van az önzáró 

intézkedés idő előtti felfüggesztésére PCR-teszt esetén, legkorábban az érkezés 4. napja után, 

amelynek eredménye negatív. 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

Azok a személyek, akik külföldről érkeznek Dániába, és akiknek a belépés után el kell 

szigetelődniük, átmenetileg megszakíthatják elszigeteltségüket: 

- Szükséges kezelés az egészségügyi szolgálatban, beleértve a COVID-19 gyors tesztjének 

(antigén) vagy PCR-vizsgálatának megszerzését. 

- Közeli ismerősök  meglátogatása, akik súlyos betegek vagy haldoklanak. 

- Temetésen vagy közeli ismerős temetésén való részvétel.  

- Hogy részt vegyenek gyermekük születésén. 

- Részt venni bírósági eljárásokban vagy hasonlókban. 

- Indokolatlan késedelem nélkül elhagyni Dániát. 

Az ideiglenes megszakítást követően a személyeknek indokolatlan késedelem nélkül folytatniuk 

kell az elszigetelést. 

Hasznos oldalak  http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810 

https://reopen.europa.eu/ 

https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations 

https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/ 

http://www.mae.ro/travel-conditions/3690#810
https://reopen.europa.eu/
https://coronasmitte.dk/en/rules-and-regulations
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/


  
 

  

 


