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Гражданите на ЕС имат право да се движат свободно в рамките на ЕС. Същевременно настоящата пандемия доведе до
различни ограничения в целия ЕС. С цел да осигурят яснота за гражданите и да улеснят живота им, държавите членки се
споразумяха да подобрят координацията помежду си. Те ще споделят най-новите епидемиологични данни с Европейския
център за профилактика и контрол върху заболяванията, който ще публикува карта на Европа (включваща и данни от
асоциираните към Шенген държави), която ще се актуализира ежеседмично, с обозначения в различни цветове в зависимост
от риска в даден регион. Ако пътувате от „зелен“ регион, няма да има ограничения. Когато пътувате от „оранжев“ или „червен“
регион, националните правителства могат да поискат да се тествате или да бъдете поставен под карантина. Правителствата
ще предоставят ясна и навременна информация, преди да въведат такива мерки.

ЗЕЛЕНО
За период от 14 дни:
под 4 % положителни тестове за предходната
седмица и по-малко от 25 случая на 100 000 души.

ОРАНЖЕВО
За период от 14 дни:
4 % или повече положителни тестове за предходната
седмица, но по-малко от 50 случая на 100 000 души
ИЛИ
под 4 % положителни тестове за предходната
седмица, но между 25 и 150 случая на 100 000 души.

ЧЕРВЕНО
За период от 14 дни:
4 % или повече положителни тестове за предходната
седмица и 50 или повече случая на 100 000 души
ИЛИ
над 150 случая на 100 000 души.

СИВО
Няма достатъчно информация за оценяване според
критериите, напр. броят на извършените тестове е 300 или
по-малко на 100 000 души.

Ви движение, трябва да бъдат
пропорционални, но по принцип не трябва да Ви се отказва влизане
в съответната страна.

√ Ако пътувате във връзка с изпълнението на ключови функции или поради нужда от
първостепенно значение, няма да се изисква да се подлагате на карантина.

Пътувам през държава от ЕС, класифицирана като „червена зона“, за да
направя смяна на влакове; трябва ли да бъда поставен под карантина?
Не, Вие сте транзитно преминаващ пътник.
Какво се случва, ако живея в една държава от ЕС, но пътувам ежедневно, за да
уча в друга?
Можете да продължите да живеете както досега, без да е нужно да се поставяте под
карантина — Вие сте ученик, студент или стажант, пътуващ ежедневно в чужбина.
Какво се случва, ако трябва да отида в друга държава от ЕС за важна консултация
с лекар?
Не следва да се прилагат ограничения, ако сте пациент, пътуващ по наложителни медицински
причини.

Какво трябва да зная, ако пътувам по време на пандемията?
⚠ Ако пътувате от зона, която не е „зелена“, държавата членка на пристигане може да

поиска да бъдете поставен под карантина и/или да бъдете тестван(а) след пристигането
си за заразяване с коронавирус.

⚠ Трябва да посетите уебсайта „Re-open EU“, за да научите какви мерки се
прилагат на мястото, където отивате.

⚠ Трябва да проверите картата, за да разберете какъв е рискът на мястото,
където отивате.

⚠ В някои държави членки ще можете да замените теста след пристигането
с тест, извършен преди заминаването.

⚠ При пътуване до друга държава членка може да се наложи да подадете
формуляри за локализация на пътници.

DS-01-20-610-BG-C
DS-01-20-610-BG-N

Мога ли да пътувам до друга държава от ЕС, за да присъствам на
погребението на баба си или дядо си?
Да. Това се счита за пътуване по неотложни семейни или бизнес причини.
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√ Не трябва да бъдете дискриминирани.
√ Всички мерки, ограничаващи свободното
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гражданин или в която пребивавате.
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Как са защитени правата ми на свободно движение
при пътуване в ЕС по време на пандемията?
√ Можете да пътувате от „зелени“ региони без никакви ограничения.
√ Винаги имате право да се върнете в държавата членка, на която сте

