Covid-19 tájékoztató – 2022
A koronavírus továbbra is megnehezíti az utazók dolgát, hétről hétre változnak a ki- és beutazási szabályok
országonként, ezért ebben a tájékoztatóban most összefoglaljuk az aktuális (2022.01.19.-én) érvényes tudnivalókat:
Magyarország: Jelenleg korlátozás nélkül lehet kiutazni és a schengen-i határokon hazafelé nincs ellenőrzés.
Ausztria: Átutazunk az országon, a belépés szigorú feltételei (regisztráció, karantén) alól a tranzitforgalomban utazók
mentesülnek. Fontos, hogy Ausztriában minden nyilvános helyen, üzletben, közlekedési eszközön „FFP2” típusú
maszkot írnak elő. Az országon való átutazás miatt mindenképp szerezzetek be, illetve hozzatok magatokkal ilyet!
Németország/Olaszország/Szlovénia/Svájc: Átutazóként a belépés esetleges feltételei (pl. regisztráció) alól
tranzitforgalomban mentesülünk. Olaszországban a tranzitálás maximális időtartamát 36 órában korlátozzák.
A különböző fórumokon ezekre az országokra vonatkozóan olvasható beutazási előírások (teszt, karantén, beutazási
nyomtatvány) ilyenkor nem vonatkoznak az utazókra. (Egyéni utazás esetén a francia szállás vouchere legyen kéznél!)
Franciaország: az országba való belépéshez hivatalosan az alábbiak szükségesek 12 éves kor felett:
1.) Védettség igazolása oltással rendelkezőknek
-2 adag Astra Zeneca vagy Pfizer vagy Moderna oltással rendelkezők beléphetnek, amennyiben a második oltás
dátuma 7 hónapon belüli. Fontos! 2022. jan. 15. után (65 éves kor felett már 2021.12.15. után) amennyiben a második
oltás dátuma 7 hónapon túli, szükségessé válik a 3. oltás! (Ennek beadása után 7 napnak kell eltelnie az utazásig).
-Janssen (Johnson & Jonson) vakcinával oltottak védettsége a francia szabályok szerint 2021. dec. 15.-én lejár, akik
az első adagot október 17. után kapta, azok védettsége a beadást követő 2 hónapig érvényes. Ezt követően újabb
adag beadása szükséges (akár más vakcinatípusból).
-2 adag Sinopharm oltás után után 1 adag Moderna vagy Pfizer oltás elfogadott védettségként.
-Sputnik V nem számít elfogadott vakcinának Franciaországban. Beutazáshoz javasoljuk közvetlen indulás előtt
antigén gyorsteszt elvégzését olyan tesztponton, ahol kiadnak angol vagy francia nyelvű igazolást.
FRISS: Az Európai Bizottság dec. 21.–i döntése szerint az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinák
(Pfizer-Biontech, Moderna, Novavax, AstraZeneca, Janssen) utolsó adagját követően a kiadott Uniós igazolások 270
napig érvényesek minden EU-n belüli utazáshoz, azonban ennek kötelező hatálya csak ’21.02.01.-től várható.
Forrás: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6837

2.) Védettség igazolása covid19 fertőzésen átesetteknek
Elfogadható az is, ha a beutazó igazolja, hogy a beutazást / az igazolás felhasználását / megelőző 6 hónap folyamán
átesett koronavírus-fertőzésen, vagyis a megfertőződéstől számított 11 nap eltelt, de 6 hónap még nem.
3.) Védettséggel nem rendelkezők, vagy nem elfogadott oldással rendelkezők
Belépés előtti 24 órán belüli negatív gyorsteszt/antigén teszt vagy PCR teszt szükséges. A teszt időpontjánál a
mintavétel időpontja a mérvadó, ezért a PCR teszt általában nem lesz megfelelő a lassabb leletkiadás miatt. Kérjük
tehát időpontot egy-két órával az indulás (gyülekezés) előtti idősávra foglaljanak, a teszt eredménye 10-20 perc
alatt elkészül, így érvényes negatív lelettel tudtok a buszra szállni, és indulástól számítva kb. 15 óra múlva már a
francia határra érünk, így biztosan benne leszünk még a 24 órás érvényességi határidőben.

Igazolások formátuma: kérjük mindenképpen a védettséget Uniós Covid Igazolvánnyal igazoljuk, mely QR kóddal van
ellátva (oltási/teszt/gyógyultsági), ez legkönnyebben az eeszt.gov.hu oldalról tölthető le ügyfélkapus belépéssel.
Javasoljuk, hogy kinyomtatva hozzátok magatokkal az igazolást több példányban (határra, szálláshoz, étteremhez, stb.)
Figyelem! A magyar védettségi igazolványt (védettségi kártyát), valamint a csak magyar nyelven kiadott
igazolásokat nem fogadják el.
Becsületbeli nyilatkozat: Az oltási vagy teszt elvárásokon túl becsületbeli nyilatkozatok kitöltését is kéri a francia fél,
ezekről az alábbi honlapon tájékozódhattok angolul is:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

A nyilatkozat word docx fájlban innen letölthető: https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130069/1035724/file/04-12-21-engagement-honneur-vert-anglais-docx.docx
Kérjük minden utasunkat, hogy saját nevében töltsön ki egy ilyen nyilatkozatot, és kinyomtatva hozza magával!

Védettség igazolása a helyszínen
Franciaországban a helyi szolgáltatások, így a síliftek, az éttermek/éttermek teraszai, bárok, wellness, uszoda, és
a szállások igénybevétele is védettséghez van kötve, mindenhol kérik a covid igazolást, melyet ott PASS SANITAIREnek hívnak.
A szálláson a pontos előírásokat a szintén csatolt szállás tájékoztatóban találjátok.
Minden más szolgáltatást (síliftek, éttermek, bárok, teraszok, sportlétesítmények) az alábbi igazolások birtokában
vehetünk igénybe.
-Teljes oltottság (az országba való belépés feltételeivel egyezően)
-Átesettség (az országba való belépés feltételeivel egyezően)
-Fontos változás 2022. jan. 21.-től: A védettséggel NEM rendelkezők már nem vehetnek igénybe turisztikai
szolgáltatásokat (étterem, wellness, sífelvonók, stb.). Ez azt jelenti, hogy a beutazás lehetséges ugyan negatív teszttel, de
további szolgáltatások igénybe vétele már nem .
A helyszíni ellenőrzéseknél legtöbbször csak az Uniós Covid Igazolás QR kódját olvassák le, erre a célra Franciaországban
a „TAC Verif” nevű applikációt használják:

Érdemes ezt az applikációt letölteni, ezzel mindenki tudja magának ellenőrizni, hogy a védettségi igazolása érvényes-e.
(Vegyétek majd figyelembe az előző oldalon részletezett dátumokat is, mert könnyen lehet, hogy ma valaki az igazolása
bescannelésekor zöld pipát lát, azonban majd az utazás napján már piros jel villan fel, mert átesettségét követő 6.
hónap, vagy második oltása utáni 7. hónap időközben eltelt.)

Autóbuszon betartandó szabályok
-Covid igazolások ellenőrzése: felszálláskor kérjük mutassátok fel
érvényes védettségi dokumentumaitokat. Érvényes Covid pass vagy
24 órán belüli gyorsteszt nélkül az utazás nem lehetséges.
-Maszkviselés: járatunkon kizárólag a kijelölt ülésen ülve, az utazás
alatt nem kötelező a maszk viselete.
Amint az autóbusz megáll, le- és felszállásra van lehetőség, vagy az
utazáson részt nem vevő személy száll fel (pl. határőr, rendőr,
helyi idegenvezető, stb)., vagy helyünket elhagyjuk, a maszk viselete
kötelező. Szintén kötelező a maszk viselete az összes közterületen, ahol a busz megáll, beleértve a szállás környékét.

Szállás, sízés, közterületek
A sízéssel kapcsolatosan az előző oldalon már említettük, hogy érvényes covid igazolás felmutatása szükséges.
Ezen kívül számos helyen előírják a maszk használatát is !
A maszkviselési szabályok most országonként/régiónként hetente változnak, ezek követésére már nem vállalkozunk,
inkább javasoljuk, hogy mindig legyen kéznél maszk, részben elővigyázatosságból, hogy tömeg, illetve sorállás esetén
tudjuk viselni, másrészt pedig ha erre figyelmeztetnek, bármikor elő tudjuk venni.
Főszabályként a sífelvonók zárt állomásain, várakozó tereken, zárt kabinokban kötelező a maszk viselete, az egyszerű
textil símaszkot sehol nem fogadják el, csak az FFP2 maszkot, az orvosi szájmaszkot, valamint a certifikációval ellátott
símaszkokat, melyek részecske kiszűrő képessége megegyezik a fenti két maszkkal.
Szintén előírhatják a kötelező maszk viseletét a szállások közös terein, melyek nyilvánosan (illetve más szállóvendégek
által is) megközelíthetőek.

Hazautazás
Jelenleg a hazafelé történő utazáskor a már említett tranzitszabályok értelmében nincs további igazolási- vagy
regisztrációs kötelezettség, illetve jelenleg a Magyarországra való hazatérésnél sincs semmilyen ellenőrzés a schengen-i
határainkon .
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