
24 13 - 19 iulie 2020www.jurnaluldeilfov.roACTUALITATE

 AUSTRIA - Românii pot intra 
doar cu certificat medical (în en-
gleză sau germană) de test nega-
tiv pentru SARS-CoV-2 (PCR, RT), 
nu mai vechi de 4 zile. Altfel, se 
impune autoizolare 14 zile. 
 BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA – 
Se poate tranzita în scopul reve-
nirii în statul de reședință, fără 
cazare. Tranzitul în scop turistic 
nu este permis, cu excepția cori-
dorului Neum (Croația-Bosnia și 
Herțegovina-Croația).
 CIPRU - Se cere dovada efec-
tuării unui test COVID-19, datat 
cu maxim 72 de ore anterior că-
lătoriei. 
 DANEMARCA - permite in-
trarea turiștilor rezidenți în sta-
tele membre ale UE, statele din 
spațiul Schengen și Marea Brita-
nie, dacă statul din care vin se 
regăsește pe lista deschisă sta-
bilită de Autoritatea Daneză de 
Sănătate și dacă se face dova-
da unei rezervări de cel puțin 6 
nopți.
 ESTONIA - Cetățenii, obligați 
la autoizolare 14 zile.
 FINLANDA - Românii pot in-
tra doar dacă au permis de 
rezidență, sunt angajați în baza 
unui contract de muncă, vizitea-
ză o rudă de gradul I sau studi-
ază la o instituție de învățământ.
 GRECIA – Se cere un test mo-
lecular negativ pentru infecția cu 
COVID-19, efectuat cu cel mult 
72 de ore înainte de momentul 
intrării, certificat emis în limba 
engleză care să conțină numele 
și prenumele persoanei testate, 
seria și numărul cărții de identi-
tate sau a pașaportului.
 IRLANDA – se cere autoizo-
lare 14 zile și completarea unui 
formular de localizare.
 ISLANDA - Călătorii care do-
resc să evite carantina de 14 zile 
pot opta pentru testare contra-
cost la punctul de trecere a fron-
tierei. Copiii născuți după 2005 
sunt exceptați de la obligativita-
tea testării sau a plasării în ca-
rantină.

 LETONIA - Românii au 
obligația de autoizolare 14 zile.
 LITUANIA - Se permite intra-
rea cu recomandarea autoizolării 
de 14 zile.
 MALTA - Interzice complet 
accesul românilor pe teritoriul 
său.
 MUNTENEGRU - Se solici-
tă carantină instituționalizată. 
Prevederea nu se aplică pentru 
tranzit, dacă se face în cursul 
aceleiași zile de la data intrării.
 NORVEGIA - Românii vor fi 
plasați în autoizolare pentru 10 
zile.
 MAREA BRITANIE - Cetățenii 
români care călătoresc în Anglia 
dintr-unul din statele care nu 
sunt incluse în lista excepțiilor, 
valabilă din 10 iulie, sunt obligați 
să se autoizoleze 14 zile.
 OLANDA – Se intră în autoi-
zolare la domiciliu 14 zile. Cei ca-
re sosesc din zonele cu risc ri-
dicat trebuie să completeze o 
declarație de sănătate obligato-
rie.
 REPUBLICA MOLDOVA - Se 
interzice intrarea până la 1 au-
gust prin punctele de trecere a 
frontierei de stat a cetățenilor 
străini și apatrizilor, cu câteva 
excepții.
 SLOVACIA - Se cere izo-
lare și un test RT-PCR pentru  
COVID-19, după a 5-a zi de izo-
lare. Dacă testul este negativ, se 
poate continua sejurul. Tranzitul 
se poate face fără oprire, în cel 
mult 8 ore.
 SLOVENIA - Românii vor fi 
obligați să stea 14 zile în caranti-
nă, au drept  de tranzit, pot opri 
pentru mâncare, benzină și odih-
nă cel mult 12 ore, dar nu pot în-
nopta.
 UNGARIA - Intrarea este per-
misă fără carantină sau autoizo-
lare, dacă se prezintă două tes-
te moleculare negative pentru 
infecția cu SARS-CoV-2, efectua-
te în ultimele cinci zile, la interval 
de mai puțin de 48 de ore. Tran-
zitul, cel mult 24 de ore.
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