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Kedves Utazó!
Megszólításunk furcsán hangzik ebben a pillanatban; szenvedélyünk az utazás, viszont sajnos
egy időre kényszerű pihenőre vonult.
Visszatekintve az elmúlt hetek, hónapok eseményeire, lassan körvonalazódnak azok a fázisok,
melyeken az utaztatói szakma, és maguk az utazók is keresztülmentek; kezdetben nem értettük,
mi zajlik a világban, hiszen soha nem láttunk világjárványt azelőtt, majd jött a felismerés, milyen
következményekkel jár ez a globális krízis. A légiforgalom, leginkább a polgári repülés
gyakorlatilag hibernálta magát.
Május első hetében megjelentek az első biztató hírek, úgy tűnik, elkezdett ébredezni a légtér.
Sorra jelennek meg hírek, melyek az újrakezdésről szólnak, napról napra jelentik be a
légitársaságok a visszatérésük terveit. Az új kezdet viszont új megközelítést kíván az utazóktól,
és az utazásszervezőktől; a jövőre vonatkozóan képtelen feladatnak tűnik bármit előrejelezni,
napról napra érkeznek új információk, adatok, impulzusok, melyekből folytatható az a puzzle,
amit félbehagytunk.
Az újfajta megközelítés első kézzelfogható eleme az lesz, hogy már a tervezés során több
szempont mentén kell felkészülnünk egy-egy szakmai, vagy szabadidős utazásra. Már nem lesz
elég a vízum- és útiokmány követelményeket ellenőriznünk, naprakészen nyomon kell követnünk
az egyes országok egészségügyi korlátozásait, valamint a légitársaságok ide vonatkozó új
előírásait is.
Segítségképpen az AirPartner csapata egy interaktív adatbázis készítésébe fogott, amely
reményeink szerint támaszt nyújt majd Nektek a megfelelő tájékozódás során. Igyekszünk ezt
mielőbb elérhetővé tenni számotokra, reméljük ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy még
magabiztosabbak legyetek a szervezés során.
Ezzel egyidőben online felületeinken (Facebook, Instagram) is elindítunk egy sorozatot, melyben
igyekszünk aktuális híreket, érdekességeket, elemzéseket, tudnivalókat közzétenni. Bízunk
benne, hogy ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy közösen tudjuk formálni azt a képet, amit a
légiforgalom jövőjének gondolunk.
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Hova, hogyan utazhattok?

Kattints

a szabályok megismeréséhez a

kívánt országok zászlójára vagy lapozz lentebb.
További információk egyéb desztinációkról,
IDE vagy a földgömbre kattintva érhetőek el!
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NÉMETORSZÁG
Jelenleg Németországban nincs utazási korlátozás érvényben.
A rizikóterületekről (Kína, Japán, Dél-Korea, Irán, Olaszország) érkező
légiutasoknak a gép elhagyásakor ún. „kiszállókártyát” kell kitölteniük és
információt adni a tervezett németországi tartózkodási helyükről és
elérhetőségükről.
A repülőgépen és vasúton utazóknak azonnal jelezniük kell a jármű
személyzeténél, ha a megbetegedésre utaló szimptómákat tapasztalnak.
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OLASZORSZÁG
Az olasz kormány által 2020. április 26-án bejelentett miniszterelnöki rendelet
értelmében 2020. május 4-től Olaszországban továbbra is érvényben marad a
személyek szabad mozgásának korlátozása.
Az olaszországi átutazás lehetséges, azonban tudni kell igazolni az áthaladás
jogcímét (amely tehát vagy nyomós okkal alátámasztható munkavégzés,
egészségügyi ok, bejelentett lakhelyre történő visszatérés). A jogosultságot a
hatóságok közúti ellenőrzés keretein belül szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.
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EGYESÜLT ÁLLAMOK (USA)
Az Európából érkezők beutazási korlátozása (kevés kitételtől eltekintve) továbbra is
érvényben marad mindaddig, míg Donald Trump elnök azt vissza nem vonja.
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KÍNA
A Külgazdasági és Külügyminisztérium az új koronavírus (COVID-19) járvány kitörése miatt Kína teljes
Hubei tartományát az I. (utazásra nem javasolt országok és térségek) biztonsági kategóriába, Kína többi
részét, beleértve Hongkongot és Makaót is, II. (fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és
térségek) biztonsági kategóriába sorolta.
Figyelemmel azonban a külföldiekre vonatkozó, 2020. március 28. 00:00-tól bevezetett beutazási
tilalomra, mely rendelkezés vonatkozik az érvényes vízummal és tartózkodási engedéllyel rendelkezőkre
is, javasolt a Kínába történő utazások elhalasztása a tilalom feloldásáig. 2020.05.08
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