
  
 

  

Ország: Olaszország Utolsó frissítés: 2021.09.17. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei, 

kivételek  

Korlátozásokkal léphetünk be, fel kell mutatnunk egy dokumentumot az alábbiak közül: 

- a beutazást megelőző 48 órán belül elvégzett PCR vagy antigén gyorsteszt  negatív 

eredményét.  

- Oltási igazolás 

- A betegségből való kigyógyulást igazoló dokumentum 

- A 6 év alatti gyermekek kivételt képeznek a teszt elvégzése alól, de a 

karanténkötelezettség alól nem, adott esetben. A 18 éven aluli gyermekek 

mentesülnek a karantén alól (adott esetben), amennyiben a felnőtt kísérőjük 

rendelkezik egy covid-igazolással.  

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

- A Romániából érkező személyek kötelesek felmutatni a beutazást megelőző 48 órán 

belül elvégzett PCR vagy antigén gyorsteszt  negatív eredményét. 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

- Amennyiben nem mutatják fel a belépéshez szükséges dokumentumok egyikét, a 

hatóságok 5 nap elkülönítést írhatnak elő 

- Az 5 nap letelte után szükséges elvégezni egy PCR- vagy antigen tesztet.  



  
 

  

Kivételek a karanténkötelezettség 

és a negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

Továbbá kivételt képeznek a karantén és a PCR teszt felmutatása alól: 

o a közlekedési eszközök személyzetének tagjai; 

o az utazó személyzet tagjai (árufuvarozók); 

o Olaszország, San Marino, Vatikán területei közötti közlekedők; 

o munkaügyben belépők, amely munkavégzés során az egészségügyi hatóság 

által jóváhagyott speciális keretek között végezhető tevékenység; 

o akik legfeljebb 120 óra időtartamra igazolt munkavégzés, egészségügyi ok, 

vagy egyéb szükséghelyzetben lépnek be, azzal, hogy a 120 óra elteltét 

követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a 

járványügyi megfigyelésnek és karanténnak; 

o akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, 

azzal, hogy a 36 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, 

vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak; 

o egészségügyi személyzet tagjai akik munkavégzés céljából lépnek be; 

o határ menti ingázók kizárólag munkavégzés céljából; 

o diplomáciai testület tagjai, fegyveres testületek szolgálati utazásai; 

o Olyan személyek, akik halaszthatatlan ügy miatt lépnek az országba és 

rendelkeznek az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyásával, valamint 

felmutatnak egy 48 óránál nem régebbi negatív PCR vagy antigen tesztet; 

o Olyan olaszországi cégek alkalmazottai, akik külföldi delegációból érkeznek 



  
 

  

 

haza, és nem voltak távol 5 napnál tovább; 

o Azok a diákok, akik külföldön végzik tanulmányaikat és naponta vagy hetente 

hazatérnek; 

o Azok az utasok, akik COVID-tested járattal érkeznek az országba; 

o Sportolók, bírák, edzők, külföldi sajtó képviselői, akik bizonyos 

sporteseményekre érkeznek és felmutatnak egy 48 óránál nem régebb végzett 

PCR vagy antigén teszt eredményét; 

Hasznos oldalak https://www.mae.ro/travel-

conditions/3711 

https://www.politiadefrontiera.

ro/   

 

https://www.cnscbt.ro/   

https://reopen.europa.eu/   

http://roma.mae.ro/node/10

13   
 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3711
https://www.mae.ro/travel-conditions/3711
https://www.politiadefrontiera.ro/
https://www.politiadefrontiera.ro/
https://www.cnscbt.ro/
https://reopen.europa.eu/
http://roma.mae.ro/node/1013
http://roma.mae.ro/node/1013

