Tájékoztató a Peruba utazók részére
Magyarországról Peruba történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az
alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak).
Beutazás Peruba


A perui kormány eltörölte a COVID-19 miatt 2020 óta érvényben lévő
egészségügyi vészhelyzetet, hatályon kívül helyezve az ezzel kapcsolatos
összes jogszabályt, beleértve az utazási korlátozásokat is. Az országba való
belépéshez már nem szükséges sem oltási igazolvány, sem negatív
molekuláris teszt bemutatása. Ugyanígy a maszk használata sem kötelező. A
belépéshez már egészségügyi nyilatkozat kitöltésére sincs szükség. A rendelet
teljes szövege itt található (spanyol nyelven). Mindazonáltal, utasaink
érdekében, valamint a folyamatosan változó szabályok miatt a teljes
oltottság meglétét javasoljuk a Peruba történő beutazáshoz.

További részletes és aktualizált információért kérjük, keresse fel a perui kormány
(https://www.gob.pe/coronavirus), és perui Egészségügyi Minisztérium
( https://covid19.minsa.gob.pe/) oldalát.
A Jorge Chávez limai nemzetközi reptér elérhetősége: www.lima-airport.com/eng.


Részletes, folyamatosan frissülő információ a Konzuli Szolgálat oldalán
található: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/peru



A légitársaságok az indulás előtt 72 órával készült negatív PCR teszt
bemutatását kérhetik az elutazáskor. A KLM Air France légitársaságnál
jelenleg nincs teszt kötelezettség oltási igazolvány felmutatása esetén (ez
indulásig változhat).

A repülőjáratokon és a repülőtereken
 Maszk viselése javasolt – orvosi maszk (ún. sebészeti maszkok vagy KN
95/N95 és FFP 2 azonosítójú maszkok). A maszkot legalább 8 óránként cserélni
szükséges, ezért a hosszú utazások miatt szíveskedjen megfelelő mennyiségű
maszkkal készülni. A COVID-19 vírus miatt a fedélzeti ellátás limitált.
 A járatokra online check-in ajánlott.
 Részletes és aktuális információval az utazás során érintett repülőterek
weboldalai szolgálnak:
Az amszterdami Schipol repülőtér weboldala:
https://www.schiphol.nl/en/page/coronavirus/
A limai Jorge Chavez repülőtér weboldala:
https://www.lima-airport.com/eng/for-passengers/covid-19-protocol/beforeyou-travel
A budapesti Liszt Ferenc Repülőtér weboldala: https://www.bud.hu/covid_19



Kérjük, kísérje figyelemmel a légitáraságok honlapját, mert a szabályok
változhatnak.
https://www.klm.com.ar/en/information/covid-19

Hazautazás Peruból


A légitársaságok az indulást megelőző 72 óránál nem régebbi negatív COVID19 PCR teszthez és további szabályokhoz köthetik az utazást. A teszt
elvégzése az utazó költsége. Az Air France és KLM légitársaságoknál jelenleg
nincs teszt kötelezettség oltási igazolvány felmutatása esetén (ez indulásig
változhat).



2022. március 7-én hatályát vesztette a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásairól szóló 408/2020. Korm.rendelet, ennél fogva a Magyarországra
történő beutazásra vonatkozó korlátozások is megszűntek. A magyarországi
beutazás mindenkori szabályaival kapcsolatban az ORFK határrendészeti
szervei illetékesek tájékoztatást adni. Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb
információt: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebbhireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk

A jelen feltételek a vírushelyzet függvényében előzetes bejelentés nélkül
változhatnak! Kérjük, szíveskedjen utazása előtt és alatt is tájékozódni a Konzuli
Szolgálat holnapján!
Az ország biztonsági besorolása a II. biztonsági besorolási kategóriába, azaz a
fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok listájára került.
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja
szolgál, melynek információi folyamatosan frissülnek:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/peru
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció,
melyet az alábbi linken tehet meg az utazó:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok
könnyebb nyomon követése érdekében:
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