Tájékoztató a Máltára utazók részére
A Máltai Köztársaság területén 2021. június 1-től szigorú egészségügyi és higiéniai
előírások mellett újra engedélyezett a beutazás turizmus céljából.
A máltai kormány az országokat víruskockázati szempontból kategorizálta és
színekkel (zöld, borostyán és piros) különböztette meg, az egyes színek szerint eltérő
feltételekhez kötve a beutazást.
Július 14-től az összes korábban borostyán kategóriás ország, így Magyarország is
piros kategóriába kerül, ezért szigorodtak a beutazási feltételek. Magyar
állampolgárok számára a Magyarországról Máltára történő beutazás jelenleg
érvényben lévő feltételei az alábbiak. Az információk az aktuális vírushelyzet
függvényében változhatnak.
Előírások a beutazáshoz


EU digitális igazolvány

Július 14-től a 12 éves és annál idősebb turisták csak akkor utazhatnak be
Máltára, ha a Málta által előírt kritériumoknak megfelelő olyan EU Digitális COVID
igazolvánnyal rendelkeznek, ami szerint legalább 14 napja már teljesen
beoltottak az összes szükséges dózissal a máltai közegészségügyi felügyelő által
elismert (EU által engedélyezett) vakcinák egyikével.


Elfogadott oltások:

Málta csak a Pfizer-BioNtech, Moderna, Oxford-AstraZeneca (kivételt
képeznek a 4120Z001, 4120Z002 és 412Z003 tételszámú oltások - más néven
Covishield), és a Johnson & Johnson oltásokat fogadja el.
Az 5 és 12 év közötti gyermekek 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt
eredmény bemutatásával utazhatnak be Máltára a fentiekben részletezettek
szerint beoltott kísérőikkel.
Az 5 évesnél fiatalabb gyermekek korlátozás nélkül beléphetnek Máltára a
beoltott kísérő társaságában.
Kísérő nélkül kiskorúak nem utazhatnak Máltára.

-

A beutazáshoz nem fogadják el és nem érvényesek az alábbiak:
egyéb, a fenti felsorolásban nem szereplő oltások
egy adagról szóló oltási igazolás
14 napnál kevesebb eltelt idő a második adag beadásához képest
a betegségen történő átesés
PCR és egyéb tesztek



Indulás előtt továbbra is kötelező a Public Healty Travel Declaration és a
Passager Locator Form kitöltése
Az utazás előtti minden utazó köteles egy személyes adatokat tartalmazó
formanyomtatványt (Passanger Locator Form) és egy egészségügyi állapotra

vonatkozó nyilatkozatot kitölteni (Public Health Travel Declaration), melyet
kinyomtatva kell bemutatni elutazás előtt a repülőtéren a check-in pultnál, és
érkezéskor.
Letöltési hely: https://www.maltairport.com/declarationforms/


Minden utazónak javasolt az utazás idején érvényes, legmagasabb kategóriájú
Málta területére érvényes utasbiztosítással (BBP biztosítás) rendelkeznie. A
bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak bankjuknál a területi
hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még az utazás előtt.

A repülőtéren






Szájmaszk viselése kötelező a repülőtérre való belépés pillanatától.
A repülőtér területére csak az utazó és a személyzet léphet be.
Minden repülőtéri alkalmazott egyéni védőfelszerelést (PPE) visel és
rendszeres testhőmérséklet mérésen esik át.
A repülőtéren az utasokat testhőmérséklet mérésnek vetik alá. Amennyiben
koronavírusra utaló tüneteket észlelnek, a légitársaságok megtagadhatják a
beszállást.
A biztonsági távolságtartás (2 méter) betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítők
használata kötelező.

A járatok fedélzetén






Az indulás előtt minden repülőgép fertőtlenítésen esik át.
A repülőgép levegőjét HEPA szűrős légtisztító berendezéssel tisztítják, mely a
vírusok, a szálló por, a baktériumok és az allergének nagy részét képes kiszűrni.
Az utazás során szájmaszk viselése kötelező
Fedélzeti újság, magazin kihelyezése nem megengedett.
Naprakész információval a Wizzair és a Ryanair légitársaság honlapja szolgál:
https://wizzair.com/hu-hu/informaciok-es-szolgaltatasok/utazasiinformaciok/fokozott-egeszsegugyi-es-biztonsagi-intezkedesek
https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/healthy-flying

Előírások a hazautazáshoz


Hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nem szükséges
tesztet elvégezni, azonban ez a vírushelyzet függvényében változhat! Egyes
légitársaságok 72-96 óránál nem régebbi negatív COVID-19 PCR tesztet
kérhetnek, vagy egyéb szabályokhoz köthetik az utazást.



Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai
jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak. Az illetékes magyar hatóságok
által kiállított érvényes védettségi igazolvány és érvényes személyazonosító
igazolvány birtokában a magyar állampolgárok, illetve a vele együtt utazó,
felügyelete alá tartozó, 18 évet be nem töltött személyek korlátozás nélkül
hazatérhetnek/beutazhatnak
Magyarország
területére.
A
védettségi
igazolvánnyal nem rendelkezőkre továbbra is 10 napos karanténkötelezettség
vár külföldről hazatérve. A karanténkötelezettség alól mentesül, aki hivatalos
irattal, orvosi igazolással bizonyítja, hogy az elmúlt hat hónapban átesett a
koronavírus-fertőzésen. A karanténkötelezettség kiváltható 2 negatív COVID-

19 PCR teszttel, melyek közül az első lehet külföldön elvégzett magyar vagy
angol nyelvű teszt is, amennyiben a schengeni térség országaiban, az Amerikai
Egyesült Államokban vagy Kanadában készült. Más ország által készített teszt
eredményét nem fogadják el. A második tesztet Magyarországon kell
elvégeztetni. A két teszt elvégzése öt napon belül szükséges, az egyes tesztek
között legalább 48 óra különbségnek kell lennie. További részletek:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarokmagyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19jarvany-miatt
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 és a Máltai
Idegenforgalmi Hivatal honlapja szolgál, melynek információi folyamatosan frissülnek:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?malta
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
és a
https://www.visitmalta.com/hu/covid-19
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
Egészségügyi előírások Máltán
A 2021. július 1-től érvényes intézkedések a következőket foglalják magukban:








Éttermek, bárok, klubok és snack bárok már hajnali 2.00 óráig nyitva
maradhatnak,
a transzfer szolgáltatók 65%-ra tölthetik járműveiket,
megnyithatnak a vízi parkok,
újra indulhatnak a fitnesztermek,
azok az oltási igazolással rendelkezők, akik legalább 14 napja már
megkapták az összes szükséges dózist, közterületen maszk nélkül
tartózkodhatnak, de együtt, egy helyen maximum 2 teljesen beoltott fő
tartózkodhat maszk nélkül, több fő esetén maszkot kell viselni,
12 év alatti gyermekeknek nem kell maszkot hordani közterületen, ha egy
teljesen beoltott személy társaságában vannak.

Minden érvényes szabály és változás elérhető itt:
https://www.visitmalta.com/en/info/new-covid-19-updates/
OTP Travel Kft.
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