
Spanyolország COVID-19 Információk 

2020. június 22. óta, Spanyolország megnyitotta határait, az EU és schengen-i övezet országai előtt. 

Ettől a naptól kezdve, szabadon lehet be-/kiutazni és nincs karantén kötelezettség az országban. 

Repülőterek: 

 A repülőtér területén a maszk használata kötelező. 

 3 kötelező kontrollon kell átesnie mindenkinek aki az országba érkezett: testhőmérséklet 

ellenőrzés, egészségügyi nyilatkozat/kérdőív kitöltése (adatokkal együtt), szemrevételezés. 

 Ezek a vizsgálatok ingyenesek. 

Általánosságban: 

 A közösségi terek, szabadtéri helyszínek, boltok szinte kivétel nélkül nyitva állnak az emberek 

előtt. 

 Kötelező a maszkviselés minden 6 évnél idősebb személy számára: a közutakon, a szabadtéri 

helyszíneken, valamint olyan zárt vagy fedett magán- és közterületeken. Ilyenek lehetnek 

például: bevásárló központok, áruházak, boltok, plázák, tömegközlekedés, repülőtér, utca, 

strand. Kivéve akiknél a maszk viselése légzési nehézséget vált ki, egészségügyi okokból nem 

viselhetnek maszkot, vagy olyan tevékenységet végeznek, melynek során ellehetetlenül a 

maszk viselése (pl. sportolás, étkezés). Kesztyű használatára is ösztönzik az embereket, de 

annak hordása nem kötelező. 

 A különböző üzletekben, boltokban, kávézókban, éttermekben, bárokban folyamatos 

takarítást és fertőtlenítést végeznek a dolgozók. Ezek mellett a legkisebb boltoktól, a 

legnagyobb éttermekig mindenhol van kihelyezve kézfertőtlenítő aminek a használata 

mindenki számára lehetséges. 

 Az éttermekben, kávézókban, bárokban a dolgozók a pult mögött várják a vendégeket és ott 

történik a rendelés felvétele. 

 Az éttermek, szállodák a biztonság érdekében nem működnek 100%-os töltöttségen. 

Tömegközlekedés: 

 A tömegközlekedés, limitálás nélküli működik, a maszk használata kötelező. 

 Transzfer járatokon a maszk használata kötelező az utasok számára 

 Minden járműven naponta többször fertőtlenítő tisztítást végeznek. 

FONTOS!! Indulás előtt legkésőbb 48 órával a Spanyolországba utazóknak 

kötelezően ki kell tölteni a következő linken található formátumot.:  

https://www.spth.gob.es/create 

Ez után a megadott e-mail címükre fognak kapni egy biztonsági kódot és egy 

hivatkozást, mellyel létrehozhatják az utazáshoz társított űrlapot és megkapják a 

QR kódot. Ne feledje, hogy minden Spanyolországba utazó utas számára kötelező, 

és hogy az egyes nyomtatványok egyetlen utazáshoz vannak társítva, az személyes 

és nem átruházható. A QR kódot tartsa magánál telefonon vagy nyomtassa ki, hogy 

a repülőtéri egészségügyi ellenőrzésen be tudják mutatni. 

https://www.spth.gob.es/create

