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STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE: Guvernul Estoniei a extins oportunitățile de călătorie în
Estonia din țări terțe, care vor intra în vigoare începând cu 21 iunie. O persoană
asimptomatică vaccinată poate călători în Estonia dacă a trecut timpul necesar de la
vaccinare pentru a obține o protecție maximă împotriva COVID-19. Guvernul a ridicat,
de asemenea, limita pentru numărul de teste pozitive pentru țările terțe pentru SARSCoV-2 de la 16 la 75 la 100.000 de locuitori. Aceasta înseamnă că o persoană
asimptomatică poate călători în Estonia din țări terțe fără autoizolare, dacă ajunge dintr-o
țară cu o rată de infecție egală sau mai mică de 75 la 100.000 de locuitori.
Călătorii internaționali sunt rugați să verifice condițiile de trecere a frontierei atât ale țării
de destinație, cât și ale țării de tranzit și să evalueze dacă călătoria este necesară. Statele
pot impune măsuri pentru a preveni răspândirea noilor tulpini de virus într-un termen
scurt (inclusiv întreruperea zborurilor directe, modificări ale condițiilor de trecere a
frontierei etc.).
Începând cu 10 iunie, Estonia folosește trei tipuri de certificate digitale COVID ale UE
care sunt în conformitate cu standardele comune ale UE: certificatul digital de vaccinare
COVID digital, certificatul de recuperare digital COVID al UE și certificatul de test
digital COVID al UE. Comparativ cu certificatul anterior, noile certificate conțin coduri
QR care pot fi citite numai cu o aplicație specială.
Înainte de a ajunge în Estonia, este necesar de completat un chestionar pentru călători:
https://iseteenindus.terviseamet.ee/. Chestionarul poate fi completat în termen de trei zile
până la sosirea în Estonia. Acest lucru va face trecerea frontierei mai ușoară și pentru a
evita cozile pentru completarea chestionarului pe hârtie.
Polițistul de frontieră sau compania aeriană poate cere persoanelor care trec frontiera să
prezinte o confirmare electronică sau tipărită de trecere a frontierei trimisă prin e-mail.
Persoanele care au avut deja COVID-19 sau care au fost vaccinate sau orice alte persoane
care nu sunt supuse restricțiilor privind libertatea de circulație în temeiul ordinului
respectiv de către guvernul republicii Estonia nu sunt obligați să depună declarația dacă
sunt în măsură să furnizeze dovezi ale motivelor scutirii lor.
Restricția de 10 zile privind circulația și testarea COVID-19 nu sunt obligatorii pentru
persoanele fizice (atât pentru cei care sosesc din Europa, cât și din alte regiuni), care:
(1) au suferit de COVID-19 și nu au trecut mai mult de șase luni de când au fost declarați
vindecați;
(2) au fost vaccinați împotriva COVID-19 și nu au depășit termenul de un an de la data
vaccinării.
(3) care sunt angajați ai unei misiuni diplomatice sau ai unui post consular al unei țări
străine sau al Republicii Estonia sau membrii familiei lor sau titularii unui pașaport

diplomatic eston;
(4) care ajung în Republica Estonia în cadrul cooperării militare internaționale;
(5) care sunt membri ai delegațiilor străine care sosesc în Republica Estonia pentru
îndeplinirea atribuțiilor la invitația unei autorități centrale sau autorități locale;
(6) care sunt direct implicați în transportul de mărfuri și produse brute, inclusiv
încărcarea mărfurilor sau produselor brute și care ajung în Estonia pentru îndeplinirea
sarcinilor;
(7) care sosesc în Estonia în scopul furnizării de servicii de sănătate sau alte servicii
necesare în scopul combaterii unei situații de urgență;
(8) care sunt direct implicați în transportul internațional de mărfuri și pasageri, inclusiv
un membru al echipajului și un membru al echipajului navei care deservesc un mijloc de
transport internațional și o persoană care efectuează reparații sau lucrări de garanție sau
de întreținere pe un astfel de mijloc de transport și care sosesc în Estonia pentru
îndeplinirea atribuțiilor;
(9) al căror scop pentru a ajunge în Republica Estonia este direct legat de furnizarea de
servicii de transport de călători și care deservesc grupuri de călătorii;
(10) al căror scop de a ajunge în Republica Estonia este legat de asigurarea continuității
unui serviciu vital;
(11) care utilizează teritoriul Republicii Estonia pentru tranzit imediat.
Restricția privind libera circulație nu se aplică pasagerilor care sosesc dintr-o țară cu o
rată de infecție sub 150 de persoane la 100 000 de locuitori în ultimele 14 zile: Austria,
Andorra, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Cipru, Franța, Elveția,
Finlanda, Germania, Grecia, Lituania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein,
Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San
Marino, Slovacia, Spania, Suedia, Slovenia Regatul Unit, Ungaria și Vatican.
Guvernul Estoniei a introdus, începând cu 14 iunie 2021, unele modificări în deciziile
privind restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii coronavirusului COVID19 potrivit cărora autoizolarea obligatorie nu se aplică pasagerilor care sosesc în Estonia
dintr-o țară a Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European, sau spațiul
Schengen sau o țară inclusă pe lista comună a UE cu o rată de infecție sub 150 de
persoane la 100 000 locuitori. Limita respectivă este revizuită săptămânal, în fiecare zi de
vineri, iar noile restricții vor intra în vigoare începând cu ziua de luni a următoarei
săptămâni.
Având la bază rata de infectare coronavirus, în perioada 21 – 27 iunie o restricție de 10
zile privind libera circulație se va aplica pasagerilor care sosesc în Estonia din
următoarele țări europene: Danemarca și Letonia.
Detalii adiționale despre testare pot fi obținute accesând
link: https://koroonatestimine.ee/en/for-patients/testing-after-a-trip-abroad/

următorul

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară)
Cerința de autoizolare timp de 10 zile nu se va aplica excepțiilor existente până în
prezent, cum ar fi diplomații străini, furnizorii de servicii vitale, angajații conectați
responsabili de transportul de pasageri și mărfuri. Dintre excepțiile anterioare, persoanele

a căror sosire în Estonia are legătură cu asigurarea serviciilor de întreținere, reparații,
garanții sau tehnologia informației și comunicațiilor privind anumite echipamente ale
unor companii care-și desfășoară activitatea în Estonia, dacă acest lucru este necesar
pentru asigurarea funcționării companiei, trebuie să facă un test la trecerea frontierei
naționale; cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia în drumul către țara de
reședință, perioada care nu va depăși 48 de ore.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (modificate începând cu data de 01 septembrie
2020):
cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia în drumul către țara de reședință,
perioada care nu va depăși 72 de ore.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Guvernul Estoniei a anunțat despre relaxarea mai multor restricții, începând cu 31 mai.
Astfel, regula 2+2 de aflare în spații închise este anulată și va fi înlocuită cu necesitatea
amplasării uniforme a persoanelor. Totodată, guvernul recomandă purtarea măștii în
spații închise sau aglomerate.
Începând cu 14 iunie, este permisă organizarea de evenimente cu un număr de
participanți care depășește numărul indicat în recomandări cu condiția că toți cei care au
urmează să participe au rezultate negative la COVID-19, s-au recuperat de la COVID-19
sau au fost vaccinați împotriva COVID- 19.
Începând cu 11 iunie, până la 3.000 de persoane pot participa la activități în interior și
până la 9.000 de persoane în activități în aer liber, cu condiția să fie asigurată siguranța
tuturor participanților. Astfel, participanții trebuie să efectueze un test rapid de antigen cu
24 de ore sau un test PCR cu până la 72 de ore înainte de începerea evenimentului.
Organizatorul este, de asemenea, obligat să ofere opțiunea pentru un test rapid de antigen
la fața locului înainte de începerea evenimentului. Testarea trebuie să fie efectuată de un
prestator de asistență medicală. Pentru a participa la eveniment, participantul trebuie să
aibă un rezultat negativ la test. Copiii cu vârsta sub 12 ani și persoanele cu nevoi speciale
sunt scutiți de susținerea testului dacă testarea lor nu este rezonabilă.
Persoanele care s-au vaccinat complet împotriva COVID-19 în ultimele 12 luni li se
permite să participe la eveniment fără a lua testul. Aceștia vor fi scutiți din momentul în
care au primit protecție maximă după vaccinare, adică pentru vaccinurile utilizate în
prezent, la 7 până la 15 zile de la ultima injecție, în funcție de producător.
În plus, persoanele care au avut COVID-19 în ultimul an și au primit ulterior o singură
doză de vaccin sau care au avut COVID-19 după ce au primit prima doză de vaccin sunt,
de asemenea, scutite de la efectuarea testului. Persoanele care au avut COVID-19 și au
fost declarate sănătoase, dar nu au primit o doză suplimentară de vaccin, vor fi exceptate
de la efectuarea testului timp de șase luni după ce au fost declarate sănătoase.
Înainte de începerea evenimentului, toate persoanele care au fost bolnave sau au fost
vaccinate trebuie să prezinte certificatul corespunzător organizatorului. La fața locului,

organizatorul trebuie să verifice autenticitatea și validitatea atât a certificatului, cât și a
testului rapid antigen sau PCR, precum și să stabilească identitatea persoanei. Este
necesară verificarea spectatorilor și personalului auxiliar, inclusiv echipajul tehnic,
furnizorii de servicii și artiștii. Cei care nu sunt verificați nu au voie să participe la
eveniment.
În plus față de cerințele de testare și verificare aplicate tuturor participanților, este
necesar, de asemenea, de respectat alte cerințe în cazul evenimentelor cu un număr mai
mare de participanți, cum ar fi dispersarea persoanelor, asigurarea conformității cu
cerințele de dezinfecție interioară și luarea restricțiilor de timp în cont. Conform
cerințelor actuale, toate evenimentele trebuie să se încheie cel târziu la miezul nopții.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers
https://www.kriis.ee/ru/vse-voprosy-i-otvety#248
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova de la Tallinn
https://estonia.mfa.gov.md
Ambasada Estoniei în Republica Moldova
https://bucharest.mfa.ee

