Estonia

Data ultimei actualizări: 18.01.2021
Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE (modificate începând cu data de 15 ianuarie 2021):
Guvernul Estoniei a introdus, începând cu 15 ianuarie 2021, unele modificări în
deciziile privind restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii
coronavirusului COVID-19 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.
Persoanele care sosesc în Estonia din statele în care rata de infectare COVID-19 este
mare, trebuie testate atât înainte, cât și după intrarea în Estonia.
Începând cu 15 ianuarie 2021, persoanelor care sosesc în Estonia din statele cu o
rată de infecție mare și care doresc să fie scutite de la cerința de autoizolare, li se va
cere să facă un test COVID-19 PCR.
Începând cu 15 ianuarie, persoanele care doresc să fie scutite de obligația de a se
autoizola timp de 10 zile la sosirea lor în Estonia, trebuie să fie supuse testării PCR
coronavirus cu până la 72 de ore înainte de a ajunge în Estonia. Un al doilea test
poate fi făcut în Estonia nu mai devreme decât în a șasea zi de la primul test făcut în
străinătate.
O persoană va fi scutită de obligația de autoizolare de 10 zile dacă rezultatele
ambelor teste sunt negative.
Persoanele care nu au fost testate pentru COVID-19 cu până la 72 de ore înainte de a
ajunge în Estonia pot face primul test imediat după sosirea lor în Estonia și al
doilea test nu mai devreme decât în a șasea zi de la primul test. Autoizolarea de 10
zile poate fi încheiată mai devreme dacă rezultatele ambelor teste sunt negative.
Începând cu 15 ianuarie, cei care ajung în Estonia (inclusiv cetățenii și rezidenții
estonieni) și care vin din țările europene care au înregistrate un număr cumulat de
teste pozitive ale virusului de peste 150 la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile,
trebuie să rămână în izolate. Obligația autoizolării nu se extinde la cazurile în care
cifra respectivă este mai mică de 150.
Având la bază rata de infectare coronavirus, începând în perioada 15 – 24 ianuarie o
restricție de 10 zile privind libera circulație se va aplica pasagerilor care sosesc în
Estonia din următoarele țări europene: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația,

Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Finlanda*, Germania, Grecia, Ungaria,
Irlanda, Italia, Lituania*, Letonia*, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Monaco,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, România, San Marino,
Slovacia, Slovenia, Elveția, Regatul Unit și Vatican.
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:
Islanda, Grecia și Finlanda.
Guvernul a decis să armonizeze timpul de testare referitor la călătoriile dintre Estonia,
Letonia, Lituania și Finlanda cu celelalte state. La sosirea din Letonia, Lituania și
Finlanda, testarea va fi, de asemenea, necesară cu până la 72 de ore înainte de intrarea
în stat, dacă pasagerul dorește să fie scutit de obligația de autoizolare.
Alte excepții valabile în prezent la obligațiile de izolare și testare aferente călătoriilor
între Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, cum ar fi excepția făcută pentru orașele
de frontieră Valga și Valka, vor rămâne în vigoare.
Conform modificărilor, perioada obligatorie de autoizolare pentru persoanele care
sosesc din Regatul Unit va fi de zece zile - începând cu 15 ianuarie. După primul
rezultat negativ al testului, este posibil ca persoanele care sosesc din Regatul Unit să
nu meargă la serviciu sau să-și reia sarcinile urgente; li se permite să participe doar la
evenimente inevitabile legate de familie. Copiii cu vârsta sub 12 ani sunt scutiți de
obligația de testare.
O informație suplimentară privind testarea poate fi găsită pe pagina Consiliului
Estonian de Sănătate și pe pagina web: https://koroonatestimine.ee
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 1
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:
Din cauza creșterii numărului de persoane infectate, guvernul estonian a decis,
începând cu 05 decembrie, să înăsprească restricțiile pentru desfășurarea diferitor
evenimente publice, competiții sportive, precum și să reducă numărul de persoane
care pot fi prezente simultan la diferite evenimente cu caracter public la evenimentele
care se desfășoară în spații închise. Astfel, pentru va fi menținută o ocupare maximă
de 50% în centrele comerciale și în zonele publice ale magazinelor și în încăperile
pentru deservirea clienților ale furnizorului de servicii. Numărul de persoane care se
va afla simultan într-o singură hală de vânzare a unui magazin, în spațiu public a unei
companii comerciale sau în sala de deservire a clienților a unui furnizor de servicii nu
poate depăși ocuparea maximă de 50 la sută. De asemenea, oamenii trebuie să
respecte regula 2 + 2, adică maximum două persoane se pot deplasa împreună și
trebuie să păstreze o distanță de doi metri de celelalte persoane.
Se vor impune restricții la șederea în unități de catering și locuri de divertisment și
locuri pentru evenimente publice: unitățile și locurile trebuie să se închidă începând
cu ora 22:00 seara până la 6 dimineața. Unitățile de catering, locurile de divertisment
și locurile pentru evenimente publice în care nu există locuri fixe pentru participanți
trebuie să se închidă începând cu ora 22:00 seara până la 6 dimineața.
În unitățile de catering, va fi permisă deservirea clienților în perioada 06:00-19:00, cu
condiția ca rata de ocupare să nu depășească 25%, precum și în continuare este
permis să se vândă produse alimentare sau să livreze prin curier sau serviciu de
livrare pentru achiziționarea de alimente. Petreceri private nu sunt permise în niciunul
dintre aceste locuri. Cerințele pentru evenimente publice și evenimente sportive și de
mișcare vor fi, de asemenea, ajustate.
Începând cu 05 decembrie, până la 400 persoane se va permite să participe la întâlniri
publice, evenimente și competiții sportive în spații închise în încăperi care au scaune,
în loc de 750 cum era prevăzut până acum, în alte cazuri până la 250 persoane, iar în
aer liber până la 500 persoane. Organizatorii evenimentelor trebuie să se asigure că
participanții respectă cerințele de distanțare, precum și să asigure disponibilitatea
dezinfectanților și respectarea cerințelor de dezinfectare.
Începând cu 18 ianuarie în județele Harjumaa, unde intră și orașul Tallinn, precum și
în Ida-Virumaa au fost slăbite unele restricții, în special în perioada 06:00-19:00 este
permisă deservirea clienților în interior, cu condiția ca rata de ocupare să nu
depășească 25%, precum și în continuare este permis să se vândă produse alimentare
sau să livreze prin curier sau serviciu de livrare pentru achiziționarea de alimente care
au dus la închiderea localurilor de agrement, barurilor, restaurantelor, sălilor sportive,
hotelurilor.
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

