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1. RESTRICȚII DE INTRARE
 

Din cauza păstrării situa
Republica Cehă și a îngrijor
cehe clasifică statele corespunzător gradului de risc
 

- țări cu risc scăzut (verde)
- țări cu risc mediu (portocaliu)
- țări cu risc ridicat (ro
- țări cu risc foarte ridicat (ro
- țări cu risc extrem (negru)

Așa-numitul sistem de semafor pentru călătorii are criterii fixe 
regulat – 
 https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#2
 

Astfel, în funcție de categorie
următoarele reguli: 
 

 Zona verde: Călătorii pot veni în Republica Cehă din aceste 
 Zona portocalie

trebuie să completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica 
Cehă și să facă un test anticorp
intrare (în cazul unui test 
rezultatul trebuie prezentat la intrare
mai este necesară.

 Zona roșie: Călătorii din aceste 
completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica Cehă 
facă un test anti
unui test antigen
prezentat la intrare.
Republica Cehă, cel târziu la 5 zile de la sosire. Este necesară autoizolarea până 
la prezentarea unui al doilea t
purtată mască de tip respirator

 Zona roșu închis 
cehi) trebuie să completeze un formular 
Republica Cehă 
de intrare (în cazul unui test 
cazul unui test PCR), rezultatul trebuie prezentat la intrar
prezinte un al doilea test PCR efectuat în Republica Cehă, cel târziu la 5 zile de 
la sosire. Autoizolarea 
negativ. De asemenea, este obligatoriu să fie purtată mască de tip res
clasa FFP2 / KN95 peste tot în afara locuin

 Zona neagră
în Republica Cehă li se interzice accesul în 
COVID-19 cauzat de noi muta
tranzitul din aceste 
acestor țări și c
fost notificate în prealabil Ministerului Afacerilor Externe din Republica Cehă. 
Cei care încalcă interdic
protecția sănătă
 

Notă: Perioada de testare se calculează din momentul în care a fost efectuat testul până 
la începutul călătoriei. De exemplu, confirmarea unui test PCR negativ nu trebuie să fie 
mai vechi de 72 de ore înainte de plecarea de la destina
 

Formularul online special (

ȚII DE INTRARE: 

păstrării situației nefavorabile în contextul p
și a îngrijorărilor cu privire la răspândirea noilor muta

statele corespunzător gradului de risc de infecție

ări cu risc scăzut (verde); 
ări cu risc mediu (portocaliu); 
ări cu risc ridicat (roșu); 
ări cu risc foarte ridicat (roșu închis/bordo); 
ări cu risc extrem (negru). 

numitul sistem de semafor pentru călătorii are criterii fixe 

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#2

ție de categorie, începând cu data de 26 aprilie
 

: Călătorii pot veni în Republica Cehă din aceste 
Zona portocalie: Călătorii din aceste țări (atât străini, cât 
trebuie să completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica 

ă facă un test anticorpi sau PCR, cu cel mult 24 de ore 
(în cazul unui test antigen) sau 72 de ore (în cazul unui test PCR)

rezultatul trebuie prezentat la intrare. Testarea repetată în Republica Cehă nu 
mai este necesară. 

Călătorii din aceste țări (atât străini, cât 
completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica Cehă 

test antigen sau PCR, cu cel mult 24 de ore înainte de intrare (în cazul 
antigen) sau 72 de ore (în cazul unui test PCR), rezultatul trebuie 

prezentat la intrare. Ulterior, trebuie să prezinte un al doilea test PCR efectuat în 
Republica Cehă, cel târziu la 5 zile de la sosire. Este necesară autoizolarea până 
la prezentarea unui al doilea test negativ. De asemenea, este obligatoriu să 

mască de tip respirator de clasa FFP2 / KN95 peste tot în afara 
șu închis / bordo: Călătorii din aceste țări (atât străini, cât 

cehi) trebuie să completeze un formular de sosire înainte de a călători în 
Republica Cehă și să facă un test antigen sau PCR, cu cel mult 24 de ore înainte 
de intrare (în cazul unui test antigen pentru cetățenii cehi
cazul unui test PCR), rezultatul trebuie prezentat la intrar
prezinte un al doilea test PCR efectuat în Republica Cehă, cel târziu la 5 zile de 

Autoizolarea este obligatorie până la depunerea unui al doilea test 
De asemenea, este obligatoriu să fie purtată mască de tip res

clasa FFP2 / KN95 peste tot în afara locuinței. 
Zona neagră: Tuturor cetățenilor din Republica Cehă 
în Republica Cehă li se interzice accesul în țări cu un risc extrem de a contracta 

19 cauzat de noi mutații ale virusului. De asemenea, este interzis 
ranzitul din aceste țări prin Republica Cehă. Acest lucru nu se aplică cetă

și călătoriilor care, datorită naturii lor, nu pot fi amânate 
fost notificate în prealabil Ministerului Afacerilor Externe din Republica Cehă. 
Cei care încalcă interdicția riscă să fie amendați în temeiul Legii privind 

ănătății publice. 

Perioada de testare se calculează din momentul în care a fost efectuat testul până 
la începutul călătoriei. De exemplu, confirmarea unui test PCR negativ nu trebuie să fie 

de 72 de ore înainte de plecarea de la destinație. 

online special (https://plf.uzis.cz/);  

în contextul pandemiei COVID-19 în 
ărilor cu privire la răspândirea noilor mutații, autoritățile 

ție. 

numitul sistem de semafor pentru călătorii are criterii fixe care se actualizează 

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#2 .  

aprilie 2021, sunt stabilite 

: Călătorii pot veni în Republica Cehă din aceste țări fără restricții. 
ări (atât străini, cât și cetățeni cehi) 

trebuie să completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica 
cel mult 24 de ore înainte de 

sau 72 de ore (în cazul unui test PCR), 
repetată în Republica Cehă nu 

ări (atât străini, cât și cetățeni cehi) trebuie să 
completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica Cehă și să 

cu cel mult 24 de ore înainte de intrare (în cazul 
72 de ore (în cazul unui test PCR), rezultatul trebuie 

Ulterior, trebuie să prezinte un al doilea test PCR efectuat în 
Republica Cehă, cel târziu la 5 zile de la sosire. Este necesară autoizolarea până 

est negativ. De asemenea, este obligatoriu să fie 
KN95 peste tot în afara locuinței. 

ări (atât străini, cât și cetățeni 
de sosire înainte de a călători în 

sau PCR, cu cel mult 24 de ore înainte 
țenii cehi) sau 72 de ore (în 

cazul unui test PCR), rezultatul trebuie prezentat la intrare. Ulterior, trebuie să 
prezinte un al doilea test PCR efectuat în Republica Cehă, cel târziu la 5 zile de 

până la depunerea unui al doilea test 
De asemenea, este obligatoriu să fie purtată mască de tip respirator de 

ă și străinilor care locuiesc 
ări cu un risc extrem de a contracta 

De asemenea, este interzis 
Acest lucru nu se aplică cetățenilor 

ălătoriilor care, datorită naturii lor, nu pot fi amânate și care au 
fost notificate în prealabil Ministerului Afacerilor Externe din Republica Cehă. 

ți în temeiul Legii privind 

Perioada de testare se calculează din momentul în care a fost efectuat testul până 
la începutul călătoriei. De exemplu, confirmarea unui test PCR negativ nu trebuie să fie 

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART
https://plf.uzis.cz/


 
 
 
 

2. 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. Obligația prezentării 
testului PCR negativ se impune și în cazul persoanelor care vor tranzita teritoriul Cehiei, 
indiferent de scopul/forma tranzitului. 
 

3. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 

Conform deciziei Guvernului ceh, nu se va mai solicita prelungirea stării de urgență 
declarată în Republica Cehă, aceasta încheindu-se la data 11 aprilie 2021, dar măsurile 
anti-epidemice vor continua să fie aplicate.  
Anumite ajustări ale restricțiilor introduse anterior au fost ajustate, și vor intra în 
vigoare începând cu data de 12.04.2021. Astfel: 
 - se anulează interdicțiile de circulație în interiorul țării / între regiuni; 
 - se anulează interdicția de circulație pe timp de noapte; 
 - se redeschid magazinele cu amănuntul care comercializează produse pentru copii, 

articole pentru casă și birou, curățătorii chimice; 
 - se redeschid grădinițele pentru copii preșcolari; 
 - se permite frecventarea școlilor de către copii din clasele primare; 
 - v-a fi posibilă revenirea în sălile de clasă a elevilor claselor absolvente, dar cu 

anumite reguli de organizare internă, conform unor grafice de studii, testări regulate 
a copiilor și personalului instituțiilor de învățământ, pentru aceasta fiind distribuite 
teste antigen; 

 - în condiții stricte de igienă, se vor putea deschide piețele în aer liber și punctele 
mobile pentru comercianți. Grădinile zoologice și botanice vor putea fi, de 
asemenea, deschise publicului, putând fi admiși doar o cincime din capacitatea 
totală a complexului și fără posibilitatea de a intra în pavilioanele interioare.  

 - Evenimentele în masă, adunări, festivități, pelerinaje, parade, degustări, sărbători 
vor fi, de asemenea, permise, dacă există mai puțin de douăzeci de persoane în afara 
și zece persoane în interior. Pentru nunți sau înmormântări, limita reprezintă 15 
persoane.  

Rămân închise restaurantele, cafenele, barurile, hotelele, magazinele și serviciile 
publice. Magazinele alimentare, benzinăriile și farmaciile v-or activa similar perioadei 
anterioare asigurând distanțarea fizică și respectând măsurile de igienă strictă. 
 

4. 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 Cehe și pagina specială a Guvernului RC destinată epidemiei de COVID-19. 
 

5. INFORMAȚII DE CONTACT: 
 

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

 

https://www.mvcr.cz/mvcren/file/conditions-for-entry-of-persons-to-the-territory-of-the-czech-republic-in-accordance-with-the-ministry-of-health-protective-measure.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/conditions-for-entry-of-persons-to-the-territory-of-the-czech-republic-in-accordance-with-the-ministry-of-health-protective-measure.aspx
https://covid.gov.cz/en/
https://cehia.mfa.gov.md/

