Tájékoztató a Peruba utazók részére
Magyarországról Peruba történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az
alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak).
Elutazás előtt: hivatalos oltási igazolvány vagy negatív PCR teszt, valamint
online regisztráció felmutatása szükséges
A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint minden 12 év fölötti utazónak az alábbi
dokumentumok bemutatása szükséges a Peruba történő beutazáshoz:
• A felszállás előtt legfeljebb 72 órával készített negatív PCR-teszt szükséges
spanyol vagy angol nyelven abban az esetben, ha az utazó nem tud felmutatni
oltási igazolványt.
• Beoltott utazók számára nem szükséges PCR-teszt, PCR-teszt nélkül beléphet
az országba az az utazó, aki az indulás előtt legalább 14 nappal megkapta a
védőoltás teljes dózisát és erről hivatalos spanyol vagy angol nyelvű oltási
igazolást mutat be, melyen az utasadatok (útlevélszám is) szerepelnek. 40 év
felett három, az alatt legalább két oltás szükséges, míg a 12 éven aluliakat
oltási igazolvány felmutatása nélkül beengedik. Az oltási igazolványt javasoljuk
több példányban kinyomtatva magukkal vinni, mert nem csak a
repülőtereken, de az utazás során is kérhetik és QR kódot nem mindenhol
tudnak beolvasni.
• Kötelező karantén nincs.
• 12 éves kor alatt nem kérnek sem tesztet, sem védettségi igazolványt, azonban
jó egészségi állapotban kell lenniük az utazóknak.
• Az indulást megelőző 72 órában kötelező egészségügyi nyilatkozatot
(Addidavit of Health and Geolocation Authorization) kell kitöltenie minden
utasnak, mely az alábbi linken érhető el (az oldalra lépéskor lehetőség van
angol nyelvre átváltani). Az érkező utasok a belépéskor kötelesek bemutatni
az alábbi, elektronikusan is kitölthető, spanyol és angol nyelven elérhető
formanyomtatványt, kinyomtatva:
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
Meg kell őrizni az elektronikus bizonylatot, amit az egészségügyi nyilatkozat
kitöltésekor kapnak, mobiltelefonon virtuálisan (QR kód) és kinyomtatva is,
hogy kérésre be tudják mutatni.
• Részletes, folyamatosan frissülő információ a Konzuli Szolgálat oldalán
található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?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 megérkezéskor
Minden utas egészségi állapotát vizsgálják érkezéskor. Azokat, akik az ország
területére érkezéskor tüneteket mutatnak, az erre vonatkozó előírások szerint
kötelezően elkülönítik.
A repülőtereken
• Maszk viselése kötelező! Javasolt orvosi maszk viselése (ún. sebészeti
maszkok vagy KN 95/N95 és FFP 2 azonosítójú maszkok). A minimum 2

•

méteres távolságtartás kötelező. Az utasokat hőmérésnek vethetik alá. Számos
étterem és bár zárva tart, ezért az étkezési lehetőségek limitáltak. A kihelyezett
kézfertőtlenítők használata kötelező. 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

A repülőjáratokon
• Maszk viselése kötelező! Javasolt orvosi maszk viselése (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.
• Perun belül történő utazásnál a helyi repülőjáratokon minden 12 év feletti
utazónak a teljes oltottságot – a 40 év feletti utasoknál három dózisból álló
oltottságot – igazoló hivatalos oltási igazolás szükséges.
• Kérjük, kísérje figyelemmel a légitáraságok honlapját, mert a szabályok
változhatnak.
https://www.klm.com.ar/en/information/covid-19
Helyi járványügyi szabályok: oltási igazolvány a vonatokon és zárt térben
• A Perun belül történő utazásnál helyi buszjáratok, vonatjáratok
igénybevételénél, valamint zárt térbe történő belépés előtt minden 18 év feletti
utazónak a legalább két dózisból – 40 év feletti utazók esetén 3 dózisból –
álló teljes oltottságot szükséges igazolnia hivatalos oltási igazolással.
• Minden utazó számára a fentiek szerinti teljes (három dózisú) oltottság
javasolt, mert a program repülőgépes, helyi autóbuszos és vonatos
utazást is tartalmaz és a látnivalók és programok oltási igazolvány nélkül
nem látogathatók!
• Javasolt minden utazó számára az oltás felvétele utazás előtt, mert
bizonyos látnivalók és programok oltási igazolvány nélkül nem
látogathatók.
• Az egész országban kötelező a maszkviselés: közterületen és zárt térben egy
KN95 (FFP2) típusú, vagy egy három redőzésű sebészi maszk plusz egy
vászonmaszk.
• Éttermekben kizárólag a fogyasztás idejére lehet levenni a maszkokat.
• Az ország különböző megyéit a fertőzésveszély szerint négy riasztási
kategóriába sorolták: mérsékelt, magas, nagyon magas és rendkívüli. Lima a
magas kategóriába esik, ennek megfelelően hétfőtől vasárnapig 23 órától
másnap hajnali 4 óráig kijárási tilalom van érvényben. A megyék besorolásáról
az alábbi honlapon tájékozódhatnak:
https://www.gob.pe/12365-coronavirus-medidas-para-enfrentar-lapandemia-segun-nivel-de-alerta-y-region.

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. A KLM Air France légitársaságnál 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 utazás előtt, illetve alatt és után szükséges PCR (és egyéb) tesztek díját,
valamint a tesztelési helyszínre jutás költségét az utazások részvételi díja nem
tartalmazza, azok egyénileg, a helyszínen fizetendők!
Az ország biztonsági besorolása a II. biztonsági besorolási kategóriába, azaz a
fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok listájára került.
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/besorolasok
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/amerika?peru
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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