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Az uniós polgároknak joguk van az EU-n belül szabadon mozogni. Ugyanakkor a jelenlegi világjárvány Unió-szerte különböző
korlátozásokhoz vezetett. Annak érdekében, hogy a polgárok egyértelmű információkhoz jussanak és hogy mindennapjaikat
megkönnyítsék, a tagállamok megállapodtak abban, hogy javítják együttműködésüket. A tagállamok az Európai Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központ rendelkezésére bocsátják legfrissebb járványügyi adataikat, amely (a schengeni társult országok
adataival együtt) hetente frissített európai térképet tesz közé, amelyen az adott régiót kockázatától függően különböző színnel
jelöli. „Zöld” régióból való utazás esetén nem lesznek korlátozások. A narancssárga vagy vörös jelölésű országokból érkezőket
a helyi kormányok teszt elvégzésére kérhetik, vagy karantén alá helyezhetik. A kormányok egyértelmű és időszerű tájékoztatást
fognak adni az ilyen intézkedések bevezetése előtt.

ZÖLD
14 napos időszakban:
100 000 főre vetítve kevesebb, mint 4% a pozitív
tesztek előző heti aránya és kevesebb, mint 25 az új
megbetegedések száma.

NARANCSSÁRGA
14 napos időszakban:
100 000 főre vetítve 4% vagy afeletti a pozitív tesztek előző
heti aránya, de kevesebb, mint 50 az új megbetegedések
száma.
VAGY
100 000 főre vetítve kevesebb, mint 4% a pozitív
tesztek előző heti aránya, de 25 és 150 közötti
az új megbetegedések száma.

VÖRÖS
14 napos időszakban:
100 000 főre vetítve 4% vagy afeletti a pozitív tesztek
előző heti aránya és 50 vagy afeletti az új megbetegedések
száma.
VAGY
100 000 főre vetítve több, mint 150 az új megbetegedések
száma.

SZÜRKE
Nem áll rendelkezésre elegendő információ a kritériumok
értékeléséhez (például a tesztelési arány 300 fő vagy annál
kevesebb 100 000 főre vetítve).

kell karanténba vonulnia.

Utazásom során „vörös színű” uniós országban kell átszállnom egy másik
vonatra. Karanténba kell mennem?
Nem, mivel Ön átszálló utas.

Mi történik, ha uniós országban élek, de egy másikban tanulok, és naponta
ingázom?
Ingázó diákok, tanulók vagy gyakornokok karanténkötelezettség nélkül léphetik át a határt.

Mit kell tennem, ha fontos orvosi időpont miatt kell egy másik uniós országba mennem?
Nyomós orvosi indokkal betegekre nem vonatkoznak a korlátozások.

Mit kell tudnom, ha világjárvány idején utazom?
⚠ Ha nem „zöld” jelölésű országból utazik, az érkezés helye szerinti tagállam karantén alá
helyezheti és/vagy koronavírusteszt elvégzésére kérheti.

⚠ Látogasson el a „Reopen EU” honlapra, ahol tájékozódhat az érvényben lévő helyi
intézkedésekről.

⚠ Tekintse meg a térképet, hogy megtudja, mekkora a kockázat úti célja régiójában.
⚠ Egyes tagállamokban az érkezést követő koronavírusteszt kiváltható egy, az
érkezés előtt elvégzett teszttel.

⚠ Előfordulhat,

hogy a tagállamba való utazás során közegészségügyi
utasazonosító űrlapot kell benyújtania.
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Hazautazhatok-e a nagyszülőm temetésére az uniós országomba?
Igen. Igen, mivel Ön kényszerítő családi vagy üzleti okból utazik.
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√ Ha alapvető feladatok vagy szükségletek ellátása céljából utazik, Önnek nem
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nem tagadhatják meg Öntől az országba való belépést.
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Hogyan védik a szabad mozgáshoz való jogomat,
ha világjárvány idején utazom az EU-ban?
√ A „zöld” régiókból korlátozás nélkül utazhat.
√ Az állampolgársága vagy lakóhelye szerinti tagállamba bármikor visszamehet.
√ Önt soha nem érheti hátrányos megkülönböztetés.
√ A szabad mozgást korlátozó intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, de alapvetően

