Letonia

Data ultimei actualizări: 08.01.2021
Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
STARE DE URGENȚĂ: DA (9 noiembrie 2020 – 7 februarie 2021)
Atenționăm asupra necesității respectării cu maximă responsabilitate a măsurilor de
sănătate publică impuse de către autoritățile letone.
RESTRICȚII DE INTRARE:
- Din 17 martie 2020, intrarea cetățenilor statelor non-UE în Letonia, inclusiv din
Republica Moldova, este interzisă, în afară de statele, lista cărora este actualizată
săptămânal, în fiecare vineri și poate fi accesată la următorul link:
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-190?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0Flv
Kk
- Toate persoanele, inclusiv cetățenii și rezidenții permanenți ai Letoniei, care au sosit
din țări în care numărul cumulat de cazuri de COVID-19 în ultimele 14 zile a depășit
50 persoane la 100.000 de locuitori, trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile la sosirea
în Letonia. Anumite grupuri de persoane (de exemplu, lucrători medicali, sociali,
profesori etc.) trebuie să se autoizoleze timp de 14 zile.
- După sosirea în Letonia din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic
European și Confederația Elvețiană, nu este nevoie de autoizolare timp de 10 zile - cu
condiția ca în țara din care persoana ajunge în Letonia sau tranzitează această țară, în
ultimele 14 zile, numărul cumulativ de cazuri de COVID-19 nu a depășit 50 persoane
la 100.000 de locuitori. Această regulă se aplică și persoanelor din țări terțe.
- Potrivit Deciziei Cabinetului de Miniștri al Republicii Letonia, din data de 12
octombrie 2020 orice persoană care intră pe teritoriul leton urmează să completeze
chestionarul electronic care este disponibil de pe orice aparat electronic ”smart” și
trebuie completat pe pagina electronică specializată www.covidpass.lv. Persoanelor
care traversează frontiera Letoniei li se va solicita să completeze chestionarul și să
prezinte poliției de frontieră codul QR recepționat. Fiecare adult va completa
formularul individual, pentru minori acesta va fi completat de părinți sau tutori legali.
Completarea certificatului este obligatoriu pentru toți imigranții și trebuie completat nu
mai devreme de 48 de ore înainte de a traversa frontiera Republicii Letonia.
- Din 15 ianuarie 2021, acei pasageri care vor folosi serviciile internaționale de
transport de călători pentru a ajunge în Letonia cu avionul, autobuzul sau trenul vor
trebui să susțină testul Covid-19 cu 72 de ore înainte de plecare. Veți putea utiliza
serviciile operatorului de transport numai dacă testați negativ. Această normă se aplică
și celor care intenționează să ajungă în Letonia cu vehiculul privat. Rezultatul testului
va trebui să fie indicat în chestionarul de pe pagina www.covidpass.lv, care poate fi
verificat de către grănicerii letoni și reprezentanții poliției.
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Dovada unui test negativ (rezultatul testului, certificatul medical, certificatul
anticorpului sau alt document medical care să demonstreze că individul nu este
infecțios) trebuie prezentat transportatorului, cum ar fi o companie aeriană; în caz
contrar, oricărei persoane i se va refuza îmbarcarea.
Există, de asemenea, cazuri excepționale determinate când testul poate să nu fie
efectuat înainte de intrarea în Letonia, și anume: copii cu vârsta sub 11 ani, persoane
care au fost vaccinate împotriva COVID-19, angajați și membri ai echipajului
transportatorilor, marinari care merg la sau de la locul acestora de muncă, pasagerii în
tranzit care nu părăsesc zona controlată a unui aeroport și reprezentanții corpului
diplomatic. Testul nu va fi, de asemenea, necesar pentru rezidenții din zonele de
frontieră care trec zilnic frontiera pentru muncă, studii și nevoi similare și pot oferi
dovezi ale angajării sau studiilor.

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară):
- cetățenii străini care tranzitează Letonia spre țara de origine/reședință;
- persoanele care efectuează transportarea mărfurilor şi pasagerilor;
- cetățenii străini, care intră în Letonia în scopul îndeplinirii obligațiilor comerciale,
fapt, care urmează fi confirmat de către Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a
Letoniei;
- personalul diplomatic sau consular, organizaţiilor internaţionale și membrilor
familiilor acestora, acreditaţi în Letonia;
- persoanele care sosesc în Letonia la invitația Președintelui, a Saeima, a Cabinetului de
miniştri sau a membrilor acestuia, a Curții Constituționale, a Curții Supreme, a Curţii
de Conturi de Stat sau a ministerului;
- curierii diplomatici din Letonia sau din țări străine sau curierii diplomatici ad hoc care
prezintă un document oficial care să precizeze statutul lor și numărul coletelor din
valiza diplomatică;
- cetățenii, ai căror soț/soție sunt cetățeni ai Letoniei;
- Pasagerii : transportului de pasageri cu avioane de stat și vehicule militare; serviciilor
de călători neprogramate oferite de Ministerul Afacerilor Externe leton în scopuri de
repatriere; transportului de pasageri (nu mai mult de cinci pasageri) prin transport
aerian privat și călătorie aeriană de afaceri; transportul de pasageri (nu mai mult de
cinci pasageri) cu mijloace de transport maritim private și de agrement; trafic neregulat
de pasageri atunci când pasagerii traversează teritoriul Republicii Letonia în tranzit;
- marinarii care au nevoie să ajungă la locul de muncă pe navă sau să se întoarcă de pe
aceasta;
- studenții înscriși într-un program de studiu cu normă întreagă (cu frecvență) sau întrun program de schimb, în cazul în care instituția de învățământ superior sau colegiul a
emis o confirmare scrisă a înmatriculării studentului și organizarea studiilor cu
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frecvență;
- sportivilor, lucrătorilor sportivi, precum și reprezentanților organizațiilor sportive
internaționale, pentru participarea la un eveniment sportiv internațional organizat de o
federație sportivă recunoscută sau de membrul acesteia, dacă persoanele menționate
pot prezenta un document care să ateste că au fost supuse unui examen de laborator
pentru diagnosticarea Covid-19 nu mai devreme de trei zile înainte de sosirea pe
teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectat Covid-19;
- străinii a căror sosire în Letonia pentru a primi servicii de tratament (diagnosticare și
terapie) în cadrul turismului medical a fost aprobată de Inspectoratul de Sănătate, dacă
persoanele menționate pot prezenta un document că au fost supuse testelor de laborator
pentru a diagnostica infecția cu Covid-19 nu mai devreme cu trei zile înainte de sosirea
pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectată nicio infecție cu Covid-19;
persoanele însoțitoare a străinilor care sosesc pentru servicii de tratament dacă
necesitatea unei persoane însoțitoare este stabilită de o instituție medicală sau persoana
însoțește copilul și prezența acestuia în statutul de persoană însoțitoare a fost agreată de
Inspectoratul de Sănătate și persoana însoțitoare poate prezenta un document care să
confirme că a făcut test de laborator pentru diagnosticarea infecției cu Covid-19 nu mai
devreme de trei zile înainte de sosirea pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost
detectată infecția cu Covid-19;
- lucrătorii culturali a căror sosire în Letonia este legată de furnizarea de servicii în
domeniul culturii și organizarea de evenimente publice și ale căror grupuri, în
conformitate cu regulamentul Guvernului № 360 din 09.06.2020, au fost înființate de
ministrul culturii;
- cetățenii din unele state non-UE (lista este actualizată săptămânal, în fiecare vineri și
poate fi accseată la următorul link https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibasraditaji-ar-covid-190?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0Flv
Kk.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Potrivit Regulamentului Guvernului Republicii Letonia № 360 din 09.06.2020
(https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304) este permisă traversarea teritoriului Republicii
Letonia pasagerilor străini aflați în tranzit pentru revenirea la locul de trai permanent.
MĂSURI PE PLAN INTERN
- La 29 decembrie 2020, Guvernul leton a decis introducerea regimului de ”izolare la
domiciliu” între orele 22.00 și 05.00 pentru perioadele 30 decembrie 2020 – 04
ianuarie 2021 și 08-09 ianuarie 2021 – ceea ce înseamnă că toate persoanele nu au voie
să părăsească locurile de domiciliu în acest răstimp.
- La 07 ianuarie 2021 Guvernul leton a decis să prelungească regimul de ”izolare la
domiciliu” în timpul nopții de vineri până sâmbătă și de sâmbătă până duminică până la
25 ianuarie în weekend-uri. Părăsirea domiciliului este permisă numai în circumstanțe
excepționale. Astfel, la ieșirea din casă, persoana trebuie să poarte o autocertificare
(formularul disponibil aici: https://covid19.gov.lv/majsede) care să conțină date cu
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caracter personal, adresa reședinței permanente, motivul pentru care se află în afara
acesteia și destinația. Toate persoanele trebuie să dețină și pașaport sau cartelă de
identitate.
- Pe perioada stării de urgență (9 noiembrie 2020 – 7 februarie 2021):
* se interzice organizarea evenimentelor publice.
* este interzisă activitatea instituțiilor culturale, muzeelor, organizarea expozițiilor și
târgurilor, inclusiv a celor de Crăciun.
* evenimentele și competițiile sportive sunt interzise, cu excepția competițiilor incluse
în calendarul Federației Olimpice Internaționale, precum și a competițiilor
internaționale de ligi, care urmează să se desfășoare fără spectator.
* este interzisă prestarea serviciilor de înfrumusețare, activitatea saloanelor de coafură,
organizarea sesiunilor foto.
* sunt închise baruri, cluburi de noapte, discoteci, parcuri acvatice, băi, spa-uri,
patinoare, săli de jocuri, locuri de divertisment pentru copii, centre de distracții și
atracții, parcuri cu trambulină, săli de jocuri și camere de îngrijire a copiilor.
* unitățile de alimentație publică vor oferi doar servicii de livrare.
* pe parcursul săptămânii și în zilele de weekend sunt deschise doar: magazine
alimentare; farmacii (inclusiv veterinare); magazine de optică; magazine de hrană
pentru animale de companie; locurile de vânzare a presei; magazine de igienă și
articole de uz casnic; punctele de emitere a bunurilor comandate.
* сomercializarea băuturilor alcoolice și a produselor din tutun este interzisă în zilele
de weekend.
* pe parcursul săptămânii și în zilele de weekend în magazine și alte locuri de comerț
fiecare persoană trebuie să fie asigurată cu un spațiu de cel puțin 15 metri pătrați.
* numărul maxim de persoane permis în magazine și alte locuri de comerț și servicii,
precum și piețe deschise este limitat la 20% din capacitatea maximă a spațiului.
* după posibilitate, angajații din sectorul public și cei din sectorul privat își vor
desfășura activitatea de la distanță.
* grădinițe și instituțiile de învățământ special sunt deschise.
* elevii din clasele 5-12 vor studia de la distanță.
* pentru elevii din clasele 1-6 vacanța a fost prelungită până pe 8 ianuarie 2021.
* tabere pentru copii, cercuri și secțiuni, programe de educație profesională, grupuri de
artă pentru amatori etc. își vor desfășura activitatea de la distanță. Sunt permise lecții
individuale sau lecții în grup pentru persoane din aceeași familie.
* este interzisă organizarea evenimentelor private de către persoane care nu fac parte
din aceeași gospodărie.
* la înmormântări și botezuri poate participa un număr de maxim 10 persoane care fac
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parte din maxim două gospodării.
! Pentru încălcarea restricțiilor, se vor aplica amenzi: o persoană fizică poate fi
amendată până la 2000 de euro, o persoană juridică - de la 140 la 5000 de euro.
-

Din 04 ianuarie 2021 purtarea măștilor este obligatorie atât pentru profesori, cât
și pentru elevi.

-

Din 07 decembrie 2020 numărul maxim de pasageri permis în transportul public
este limitat la 50% din capacitatea maximă a autovehiculului.

-

Din 06 decembrie purtarea măștilor faciale în transportul public este obligatorie
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7-13 ani.

-

Din 03 decembrie 2020 purtarea măștilor faciale este obligatorie în toate spațiile
închise (cu excepția locurilor de trai); antrenamentul sportiv este permis doar
echipelor profesionale din cele mai înalte categorii ; este în vigoare principiul
„două persoane, doi metri”, care prevede că persoanele care nu aparțin aceleiași
gospodării se pot aduna doar în două, menținând în același timp o distanță de
doi metri; antrenamentul sportiv în spațiile închise este permis doar echipelor
profesionale din cele mai înalte categorii. În aer liber antrenamentul sportiv este
permis cu participarea a unui număr maxim de 10 persoane (cu excepția
antrenorului).

- Din 20 noiembrie nepurtarea măștii se sancționează cu amendă de până la 50 EUR.
- Până la 25 ianuarie, sectorul comerțului și serviciilor va trebui să respecte în
continuare măsurile de securitate și restricțiile deja în vigoare pentru a împiedica
adunarea oamenilor în magazine și locații de servicii. Cu toate acestea, guvernul a
decis să extindă oferta de bunuri vândute la fața locului cu pălării, eșarfe, mănuși,
lopete de zăpadă și alte bunuri.
- Până pe 25 ianuarie este posibil să faceți cumpărături personal numai în magazinele
alimentare, farmacii, benzinării și alte puncte de vânzare, de unde puteți cumpăra în
fiecare zi bunurile de care aveți nevoie. Oferta de bunuri disponibile în comerțul la
distanță și comerțul electronic nu este limitată.
- Pentru a nu pune în pericol sănătatea elevilor și a profesorilor, s-a decis prelungirea
vacanțelor până pe 25 ianuarie pentru clasele 1-4. La rândul său, din 11 ianuarie
instruirea va începe de la distanță pentru clasele 5-6. Trebuie reamintit faptul că clasele
7-12, studenții claselor vocaționale, studenții instituțiilor de învățământ profesional și
studenții universitari studiază de la distanță încă din 4 ianuarie.
- Evaluând distribuția cărților în biblioteci ca fiind un risc scăzut de infectare cu Covid19, a fost luată o decizie de deschidere a bibliotecilor începând cu 12 ianuarie, astfel
încât acestea să poată relua distribuția cărților. Sălile de lectură ale bibliotecii vor
continua să fie închise. Cu excepția expozițiilor în aer liber ale muzeelor, alte servicii și
site-uri culturale vor continua să fie accesibile doar de la distanță.
- Pentru a oferi oportunități de comunicare, regulamentul prevede posibilitatea
părinților de a întâlni copii care trăiesc în alte gospodării.
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ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
- Regulamentul privind autoizolarea, distanțarea socială, transportatorii internaționali
de pasageri și categoriile de persoane cărora li se permite să traverseze frontierele
externe letone din țări terțe sunt prevăzute de Regulamentul Cabinetului de Miniștri
nr.360 - Măsuri de siguranță epidemiologică pentru limitarea răspândirii infecției de
COVID -19, adoptată la 9 iunie 2020: https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304
- Ordinul Guvernului Republicii Letonia nr. 655 din 6 noiembrie 2020 privind
Declararea Stării de Urgență: https://likumi.lv/ta/en/en/id/318517
- Portalul informaţional de stat privind răspândirea COVID-19 în Letonia:
https://covid19.gov.lv/en
- Pagina consacrată a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Letonia:
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66019-emergency-situation-inlatvia-to-restrict-the-spread-of-covid19?fbclid=IwAR2Z7rrDrVpreXTgJ9LWdmBn_4cQHtSJORTnYIr7vxLLbFxwUqJJ5J
CdWxM și https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66931-concerningthe-state-of-emergency-declared-in-latvia)
- Legea privind gestionarea răspândirii infecției COVID-19 (în vigoare din 10 iunie
2020, cu amendamentele ulterioare în vigoare din 24 iulie 2020):
https://likumi.lv/ta/en/en/id/315278
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Riga
https://letonia.mfa.gov.md/
Cetățenii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, sau cu caracter de urgență pot
contacta Ambasada la numărul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numărul de
urgență +371 29 99 79 61. La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii
consulare.
Ambasada Republicii Letonia la Chișinău
https://www.mfa.gov.lv/en/moldova
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