
  
 

  

Ország: Svájc Utolsó frissítés: 2021.05.13. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei Számos szabályozás vonatkozik azonban, amelyek minden olyan személyre vonatkoznak, akik 

Svájcba szeretnének utazni, függetlenül attól az országtól / régiótól, ahonnan érkeznek, az alábbiak 

szerint: 

- A Svájci Államszövetség területére légi, vasúti, tengeri vagy közúti úton (autóbusz, 

minibusz) belépő összes személynek regisztrálnia kell elérhetőségét a regisztrációs űrlap 

kitöltésével, elektronikus vagy papír formátumban, a fuvarozási társaságok által biztosított 

űrlapok felhasználásával. A határmenti területekről érkező és az üzleti céllal utazók 

kivételével. 

- A Svájci Államszövetség területére légi úton bejutó minden személynek (a 12 évesnél 

fiatalabb gyermekek kivételével) a beszállás előtt be kell mutatnia egy molekuláris PCR-

tesztet, amelynek negatív eredménye a SARS-CoV-2 vírusfertőzés eredménye, amelyet 

legfeljebb 72 órákkal Svájcba érkezés előtt. A teszt eredményét tartalmazó 

dokumentumnak a következő információkat kell tartalmaznia: 1. a vizsgált személy neve, 

vezetékneve és születési ideje; 2. a teszt elvégzésének dátuma és időpontja; 3. az elvégzett 

teszt típusa; 4. teszt eredménye. 



  
 

  

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

- A teszt eredményét tartalmazó dokumentumnak a következő információkat kell 

tartalmaznia: 1. a vizsgált személy neve, vezetékneve és születési ideje; 2. a teszt 

elvégzésének dátuma és időpontja; 3. az elvégzett teszt típusa; 4. teszt eredménye. 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

- Minden olyan személynek, aki magas szintű epidemiológiai kockázattal rendelkező 

államból/régióból érkeznek Svájcba, molekuláris PCR-típusú vizsgálatot kell bemutatniuk, 

negatív eredménnyel a SARS- CoV-2-fertőzés szempontjából, maximum 72 órával az 

érkezés előtt. Ezenkívül, kötelesek haladéktalanul karanténba lépni 10 napos időtartamra, 

és az érkezést követően, legfeljebb 48 órán belül regisztrálniuk kell a rendeltetési hely 

kantonhatóságainál. A karanténidőszak az illetékes kantoni hatóságok jóváhagyásával 

lerövidülhet, ha az érintett személyek a karantén 7. napján saját költségükön tesztet 

végeznek a SARS-CoV-2 vírus (PCR) fertőzésére vonatkozóan és az eredmény negatív. 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

A légitársaságok bizonyos feltételek mellett engedélyezhetik a következő utascsoportok 

beszállását negatív teszt eredménye nélkül: 

 

- Olyan személyek, akiket orvosi okokból sürgősen Svájcba kell szállítani, és akik igazolhatják 

az erről szóló orvosi igazolást; 

- Svájci állampolgárok vagy a svájci hatóságok által kiállított tartózkodási engedély 

birtokosai, akiknek nem volt alkalmuk időben vagy elfogadható költséggel megvizsgálni a 

SARS-CoV-2-t; ezeknek a személyeknek saját felelősségükre nyilatkozatot kell kitölteniük, 

igazolva ezt a helyzetet. Ezeket az embereket saját költségükön azonnal ki kell vizsgálni 



  
 

  

 

Svájcba való belépésük után, az illetékes kantoni hatóság ajánlása szerint. 

- A légi forgalomban lévő személyek, feltéve, hogy nem hagyják el a repülőteret / nem lépik 

át a svájci határt, hogy folytassák útjukat; 

- Azok a személyek, akik orvosi igazolással igazolják, hogy a svájci területre való belépésüket 

megelőző három hónapban SARS-CoV-2 diagnosztizálták őket, és gyógyultnak minősülnek 

- Azok a személyek, akik orvosi igazolással igazolják, hogy a SARS-CoV-2 szűréshez szükséges 

orr-garat váladék nem gyűjthető. 

Hasznos oldalak  http://mae.ro/node/3692  

https://www.worldometers.info/coronavirus/  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/61/de    

http://mae.ro/node/3692
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/61/de

