Tájékoztató az Izraelbe utazók részére
Izrael az országokat járványügyi szempontból 3 kategóriába (sárga, narancssárga, piros) sorolja
és a beutazókra a besorolás szerint különböző karanténszabályokat alkalmaz. 2022. január 9től Izrael ismét fogadja a biztonsági kockázat szempontjából nem pirosnak (magas
kockázatúnak) minősített országokból érkező turistákat. Magyarország a narancssárga
besorolású országok közé tartozik. Magyar állampolgárok számára a Magyarországról
Izraelbe történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az
aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak).
Indulás előtt: negatív PCR teszt, előzetes regisztráció és biztosítás szükséges
 A beutazók (oltottságtól és kortól függetlenül, gyerekeket is ideértve) a
repülőgép felszállását megelőző 72 órán belül elvégzett, angol nyelven
kiállított, az érintett útlevélszámát is tartalmazó, negatív PCR-teszttel kell,
hogy rendelkezzenek.
 A beutazási feltételeknek megfelelő utasoknak a járat indulását megelőző 48
órán belül online regisztrációt szükséges kitölteniük (entry clearance form), amely
az alábbi linken érhető el:
https://corona.health.gov.il/en/flights/
Az online regisztráció során ki kell tölteni a személyes adatokat, az együtt utazók
adatait, az egészségi állapotról szóló nyilatkozatot, az oltással vagy gyógyultsággal
kapcsolatos információkat, valamint a szálláshely nevét és címét. A helyes kitöltést
követően a rendszer automatikus üzenetben visszaigazolást küld és lehetőséget
ad az izraeli repülőtéren a kötelező PCR tesztre való előzetes regisztrációra és a
teszt kifizetésére is, melynek jelenlegi díja 80 NIS/fő.


Mintavétel céljából felkereshető magyar intézmények:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkereshetointezmenyek-listaja
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A Tel Aviv-i repülőtéren: újabb PCR teszt
Izraelbe érkezéskor minden utazót kötelező PCR tesztelésnek vetnek alá. A teszt költsége
az utazók által fizetendő; díja az online regisztrációkor történő fizetés esetén 80 NIS/fő, a
repülőtéren bankkártyával történő fizetés esetén 100 NIS, készpénzzel történő fizetés esetén
115 NIS/fő. A teszt eredményének megérkezéséig (mely a mintavételtől számítva maximum
24 órán belül várható), karanténban, a szállodai szobában szükséges tölteni az időt.

A repülőtéren orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező (sebészeti vagy
FFP2 szájmaszk viselése javasolt a repülőtérre való belépés pillanatától).

A biztonsági távolságtartás (1,5-2 méter) betartása és a kihelyezett
kézfertőtlenítők használata kötelező.

Pozitív teszteredmény esetén az utazónak 5 napos karanténba kell vonulnia az erre kijelölt
szállodába. A 4. és az 5. napon elvégzett PCR teszt negatív eredménye esetén az utazó
elhagyhatja a karantént. Amennyiben akár egyik teszt pozitív eredményt mutat, további 2 nap
karantén szükséges. A karantén minden költsége az utazót terheli, javasoljuk az erre vonatkozó
biztosítás megkötését.
Egészségügyi és biztonsági intézkedések az izraeli tartózkodás alatt
 Izraelben jelenleg nincs érvényben a kijárást, vagy a belföldi közlekedést korlátozó
intézkedés.
 Tömegközlekedés igénybevétele csak a helyszínen elvégzett PCR teszt negatív
eredményének kézhezvételét követően lehetséges.
 Az egyes városok korlátozásait a helyi járványügyi szabályokat előíró „jelzőlámpa
modell” (Traffic Light Model) szabályozza. Bővebb információ az alábbi oldalon érhető
el: https://corona.health.gov.il/en/ramzor/
 A megfelelő távolság betartása, gyakori kézmosás, a köhögési és tüsszentési etikett
betartása szükséges.

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak!
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja szolgál,
melynek információi folyamatosan frissülnek:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?izrael
Naprakész angol nyelvű információ az alábbi weboldalon olvasható:
https://israelsafe.com/
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, melyet az
alábbi linken tehet meg az utazó:
https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok könnyebb
nyomon követése érdekében:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzinfo-utazom-mobilapp
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