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Ghid Călătorie COVID-19 

Ce trebuie să știu dacă planific o călătorie în țară sau în/din 

străinătate? 

 Indiferent de destinație, vârstă sau starea generală de sănătate, dacă călătoria 

dvs. nu este esențială, luați în considerare amânarea călătoriei. 

 Există un risc mai mare de a contracta COVID-19 călătorind: 

Puteți intra în contact cu mai multe persoane decât de obicei, inclusiv în timpul 

zborurilor cu cursă lungă și pe aeroporturile aglomerate. Sistemele și rețelele de 

asistență medicală din unele țări pot avea capacitate și proceduri diferite pentru a 

sprijinii cetățenii străini. 

 Călătoria în străinătate a devenit mai complexă și imprevizibilă: 

Multe țări introduc restricții de intrare sau de circulație. Acestea se schimbă des și 

rapid. Planurile dvs. de călătorie pot fi perturbate. Este posibil să fiți plasat în 

carantină sau să vă fie chiar refuzată intrarea în unele țări. Gândiți-vă la ce poate 

însemna acest lucru pentru sănătatea dvs., precum și responsabilitățile de familie, 

de muncă sau de studiu. 

 Contactați compania aeriană, agentul de turism sau compania de asigurări pentru 

a discuta planurile și opțiunile dvs. de călătorie pentru anularea sau amânarea 

rezervărilor curente. 

 Zonele roșii impun intrarea direct în carantină în zone desemnate, în timp 

ce zonele galbene (statele cu peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu 

coronavirus Covid-19) impun autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile. 

 Lista zonelor de risc (galbene și roșii) se actualizează de fiecare dată când este 

nevoie și poate fi consultată pe pagina https://www.cnscbt.ro/ sub titulatura: 

„Lista zone afectate” 

 În cazul în care încălcați regimul autoizolării la domiciliu riscați amendă de până 

la 20.000 de lei, precum și dosar penal în cazul în care contribuiți la răspândirea 

virusului. 

 

Ce fac dacă mă aflu în străinătate ți am nevoie de mai multe 

informații? 

Dacă vă aflați în diaspora, urmați sfaturile autorităților locale și măsurile generale de 

protecție pentru a reduce riscul de expunere la coronavirus. Românii aflați în străinătate 

pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată 

lor +4021.320.20.20. 

https://www.cnscbt.ro/
https://fiipregatit.ro/ghid/covid19-autoizolare/
tel:0040213202020
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Ce măsuri trebuie să respect pe parcursul călătoriei cu avionul? 

 

 În general, în această perioadă, este recomandată respectarea măsurilor generale 

de protecție: 

✅Spălați des mâinile 

✅Dezinfectați suprafețele din preajmă 

✅Dacă strănutați sau tușiți, acoperiți-vă nasul și gura 

✅Nu vă atingeți fața cu mâinile murdare 

✅Evitați persoanele bolnave 

✅Masca de protecție: doar dacă sunteți bolnav sau în apropierea celor bolnavi 

✅Animalele de companie nu sunt un pericol 

✅Luați medicamente doar la recomandarea medicului. 

În avion veți fi forțați să stați foarte aproape de alte persoane – este esențial să 

aveți și mai multă grijă de dumneavoastră. 

 Evitați atingerea suprafețelor din jurul dumneavoastră cu mâinile. Folosiți 

dezinfectant ori de câte ori este necesar. 

 Evitați plata cu bancnote și optați pentru plata prin card bancar sau telefon; dacă, 

totuși, sunteți nevoiți să achitați cash și primiți rest bancnote, asigurați-vă că vă 

dezinfectați pe mâini imediat după ce ați efectuat plata. 

 Consumați alimente și băuturi doar din recipiente de unică folosință, deschise în 

fața dumneavoastră. 

 Dacă zborul dumneavoastră are escală și considerați că vă simțiți rău și este 

prezentați simptome COVID-19, NU continuați călătoria și adresați-vă imediat la 

cabinetul medical al aeroportului, menţionând istoricul de călătorie. 

 

Ce măsuri trebuie să respect pe parcursul călătoriei cu 

tren/autocar/microbuz? 

 În general, în această perioadă, este recomandată respectarea măsurilor generale 

de protecție: 

✅Spălați des mâinile 

✅Dezinfectați suprafețele din preajmă 
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✅Dacă strănutați sau tușiți, acoperiți-vă nasul și gura 

✅Nu vă atingeți fața cu mâinile murdare 

✅Evitați persoanele bolnave 

✅Masca de protecție: doar dacă sunteți bolnav sau în apropierea celor bolnavi 

✅Animalele de companie nu sunt un pericol 

✅Luați medicamente doar la recomandarea medicului. 

Pe timpul călătoriei cu tren/autocar, de regulă veți fi mult mai apropiat de alți 

călători – este esențial să aveți și mai multă grijă de dumneavoastră. 

 Dacă aveți posibilitatea și trenul/autocarul este liber, alege un loc în care să nu 

stai foarte aproape de alte persoane 

 În timpul pauzelor efectuate în stații, gări/autogări, este recomandat să respectați 

aceleași măsuri generale de protecție. 

 Dacă sunteți fumători, asigurați-vă că mâinile sunt spălate bine cu 

săpun/dezinfectate atât înainte de a fuma, cât și după ce ați fumat și reveniți în 

autocar. 

 

Ce măsuri trebuie să respect pe parcursul călătoriei cu mașina 

personală? 

 În general, în această perioadă, este recomandată respectarea măsurilor generale 

de protecție: 

✅Spălați des mâinile 

✅Dezinfectați suprafețele din preajmă 

✅Dacă strănutați sau tușiți, acoperiți-vă nasul și gura 

✅Nu vă atingeți fața cu mâinile murdare 

✅Evitați persoanele bolnave 

✅Masca de protecție: doar dacă sunteți bolnav sau în apropierea celor bolnavi 

✅Animalele de companie nu sunt un pericol 

✅Luați medicamente doar la recomandarea medicului. 

 Dacă totuși călătoriți cu mașina personală, asigurați-vă că aveți o soluție 

dezinfectantă și multiple lavete pentru curățarea suprafețelor cel mai des atinse / 

folosite în mașină (volan, schimbător, bord, uși/mânere/manete). 
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 Dacă veți călători singur, vă va fi puțin mai ușor în privința respectării regulilor și 

protejării. Dacă veți călători alături de alți pasageri, asigurați-vă că nu beți și nu 

mâncați din același recipient și aveți grijă să nu strănutați/tușiți în direcția 

persoanei respective. 

 Dezinfectați ori de câte ori este necesar suprafețele din mașină pe care le veți 

atinge în mod constant: volan, schimbător, bord, uși/mânere/manete. 

 

Ce fac dacă nu mă simt bine când sosesc pe aeroport/vamă? 

 NU mințiți cu privire la locul din care veniți. Este foarte important să 

completați corect chestionarul în care declarați pe propria răspundere locul de 

îmbarcare și cel de destinație 

 Dacă prezentaţi febră, tuse şi/sau dificultate la respiraţie:  

 la sosirea pe aeroport: 

 păstrați o distanță de cel puțin 1 metru față de celelalte persoane și 

prezentaţi-vă de urgență la cabinetul medical al aeroportului, 

menţionând istoricul de călătorie. Personalul ar trebui să știe să vă 

îndrume corespunzător. 

 la sosirea în vamă: 

 evitați contactul cu alte persoane și anunțați imediat echipajele 

medicale prezente, care vă vor ghida corespunzător. 

 

Ce fac dacă prezint simptome după revenirea în țară? 

 NU mergeți la spital sau la medicul de familie. 

 Apelați 112 dacă aveți febră sau tuse și ați călătorit în țări cu cazuri confirmate de 

persoane infectate cu Coronavirus sau ați intrat în contact cu o persoană 

suspectată de infecție COVID-19. Specificați acest lucru dispecerului. 

 Izolați-vă la domiciliu și evitați contactul cu alte persoane până la sosirea 

ambulanțe. 
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