Cehia

Data ultimei actualizări: 15.02.2021
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: DA (stare de urgență, începând din data de 5 octombrie
2020 până la 28 februarie 2021).
RESTRICȚII DE INTRARE:
Începând cu 18 decembrie 2020, sunt posibile călătoriile în Republica Cehă numai din
motive esențiale, indiferent din ce țări, nu se mai face diferență pe bază de categorii
(roșie, portocalie, verde).
Rezidenții din țările incluse în așa zisele zone roșii ale Uniunii Europene și statele
membre ale zonei Schengen, pot călători în Republica Cehă din motive esențiale numai
după completarea formularului de localizare a pasagerilor în sănătate publică și, de
regulă, cu rezultatul negativ al unui test PCR efectuat cu maxim 72 de ore înainte de
intrare. Pentru vizitele esențiale de până la 24 de ore și pentru lucrătorii transfrontalieri
aceste prevederi nu se aplică.
Motivele esențiale includ în special călătoriile la serviciu, la unitățile de îngrijire
medicală sau la înmormântări.
Motivele esențiale NU includ activitățile de recreere, vizitarea prietenilor sau
sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.
Începând cu 21 decembrie curent, autoritățile Republicii Cehe au decis
introducerea carantinei obligatorii pentru toți cei care au sosit din Marea
Britanie, unde a fost depistată o nouă tulpină a COVID-19, mult mai transmisibilă, dar
mai puțin virulentă. Toți călătorii care ajung în țară din Marea Britanie trebuie să
meargă în autoizolare timp de zece zile.
Cetățenilor din țările non-UE li se interzice, accesul în Republica Cehă, cu excepția
cazurilor când au permis de ședere eliberat de Republica Cehă sau viză de lung sejur,
au reședința într-un stat membru al UE și dacă intrarea lor este în scop de deplasare
spre locul de reședință, muncă, studii, vizită de familie (respectând toate măsurile luate
în legătură cu starea de urgență aplicabile cetățenilor UE).
Din data de 30 ianuarie 2021 se interzice aflarea străinilor pe teritoriul Cehiei, dacă
aceasta nu are legătura cu atribuțiile de serviciu, realizarea studiilor sau reunificarea
familiei.
Începând cu 5 februarie curent, așa-numitul sistem „semafor”, care clasifică statele
după nivelul riscului de infecție COVID-19, urmează să mai adauge încă o culoare –
roșu închis, marcând situația epidemiologică din statele respective drept foarte proastă și
cu risc maxim de infecție.
Persoanele care intră în Cehia din statele clasificate cu roșu închis vor fi obligați: 1.
La intrarea în țară să prezinte test PCR-RT negativ, efectuat în ultimele 48 de ore; 2. Să
completeze un formular online special (https://plf.uzis.cz/); 3. După trecerea frontierei,
persoana este plasată imediat în carantină timp de 10 zile. În cazul în care în decurs de 5
zile după sosire cel de-al doilea test PCR-RT va fi negativ, carantina va fi anulată imediat.
De la momentul intrării în Cehia, timp de 10 zile, persoana este obligată să poarte în
locurile publice mască de protecție de tip FFP2, atât imediat după trecerea frontierei, cât
și după ridicarea mai devreme a carantinei la domiciliu. Persoanele care intră în Cehia
din statele clasificate cu roșu vor fi obligați: 1. La intrarea în țară să prezinte test PCR-

RT negativ efectuat în ultimele 48 de ore; 2. Să completeze un formular online special
(https://plf.uzis.cz/); 3. Să efectueze un test PCR-RT, rezultatul căruia urmează a fi raportat
imediat la centrul de sănătate publică din zona respectivă. Persoanele care intră în Cehia
din statele clasificate cu oranj vor fi obligați: 1. La intrarea în țară să prezinte test PCRRT negativ efectuat în ultimele 48 de ore; 2. Să completeze un formular online special
(https://plf.uzis.cz/). Totodată, persoanele care intră în R. Cehă din statele clasificate cu
culoarea verde pot intra liber fără restricții. Acestea sunt Australia, Coreea de Sud, Noua
Zeelandă, Vatican, Singapore și Thailanda.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Tranzitul este permis cu condiția că acesta urmează a fi efectuat timp de 12 ore după
intrare, cu prezentarea confirmărilor privind scopul și destinația.
Începând cu data de 14.02.2021, obligația prezentării testului PCR negativ (efectuat în
ultimele 36 de ore) se impune și în cazul persoanelor care vor tranzita teritoriul Cehiei.
Totodată, conform mesajelor autorităților este recomandat insistent, în cazurile necesității
de deplasare spre alte state, de a evita tranzitul utilizând teritoriul Republicii Cehe.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Începând cu data de 11 februarie 2021, este restricționată intrarea și ieșirea din
trei districte ale țării - Cheb, Sokolov (regiunea Karlovy Vary) și Trutnov (regiunea
Hradec Králové), unde în prezent este înregistrată cea mai dificilă situație
epidemiologică în contextul COVID-19.
Începând cu 27 decembrie curent, Guvernul a reintrodus restricții epidemiologice
mai dure în Republicii Cehă, prin ridicarea de la 4 la 5 (cel mai înalt) a nivelului
de alertă a sistemului epidemiologic (PES), pe întreg teritoriul țării, urmare aprobării
de către legislativ (la 22 decembrie curent) a extinderii stării de urgență pe întreg
teritoriul Republicii Cehe.
Circulația pe timp de noapte (între orele 21.00-05.00) este interzisă, excepții fiind
doar situațiile de urgență. De asemenea, este restricționată libera circulație, ieșirile
fiind justificate doar în situațiile prevăzute drept strictă necesitate (cumpărături,
realizarea unor atribuții de serviciu care nu pot fi făcute la distanță, vizite la medici
etc.).
Restaurantele, cafenele, barurile, hotelele, grădinile zoologice, muzeele, bazinele și
terenurile de sport acoperite sunt închise.
Magazinele și serviciile publice sunt închise, doar magazinele alimentare,
benzinăriile și farmaciile rămân deschise, asigurând distanțarea fizică și respectând
măsurile de igienă strictă.
Începând cu 19 ianuarie curent este permisă deschiderea magazinelor cu amănuntul
pentru papetărie, îmbrăcăminte pentru copii și încălțăminte pentru copii. De asemenea,
este permisă reluarea educația profesională și dobândirea de calificări profesionale
speciale în anumite profesii.
Reuniunile pentru persoane fără legătură de rudenie vor putea fi organizate doar în
grupuri nu mai mari de 2 persoane.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Informații actualizate privind restricțiile adoptate de către autorități în ce privește
călătoriile în Republica Cehă pot fi consultate pe pagina web a Ministerului de Interne
al Republicii Ceheși pagina specială a Guvernului RC destinată epidemiei de COVID-19.

INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Praga
https://cehia.mfa.gov.md/

