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 STARE DE URGENȚĂ:
Starea de urgență nu este instituită.
 RESTRICȚII DE INTRARE
-

-

Danemarca

Persoanele urmează să prezinte un test PCR negativ pentru infecția SARS-CoV-2,
efectuat cu cel mult 72 de ore anterior deplasării în Danemarca sau un test de tip
antigen al cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore. Această regulă este
aplicabilă inclusiv persoanelor vaccinate. Excepție de la obligativitatea
prezentării testului negativ se aplică persoanelor cu vârsta sub 15 ani și persoanelor
vindecate.
La sosirea din Republica Moldova în Regatul Danemarcei, persoanele urmează să
se autoizoleze pentru perioada de 10 zile, cu excepția persoanelor vaccinate sau
vindecate.

Dovada testării – urmează să fie prezentat La intrarea în Danemarca cetățeanul urmează
să se autoizoleze pe timp de 10 zile, perioada care poate fi redusă în cazul obținerii unui
test negativ pentru infecția SARS CoV-2 COVID-19 la efectuarea repetată a acestuia
începând cu a 4-a zi de carantină.
Dovada vaccinării – urmează a fi prezentat un certificat de vaccinare emis de autoritățile
Republicii Moldova, de către o țară UE sau de către o țară OECD.
Condițiile prealabile sunt:
1. persoana să fi primit ultima doză de vaccinare necesară;
2. să fi trecut cel puțin 14 zile de la ultima vaccinare;
3. vaccinul să fie omologat la nivelul UE
La intrare în Danemarca urmează a fi prezentat un certificat digital COVID al UE sau o
dovadă comparabilă de vaccinare.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Informații legate de recomandări pentru toate statele pot fi accesate la:
https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania (acreditată prin
cumul pentru Danemarca)
https://germania.mfa.gov.md/ro

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
Ambasada Regatului Danemarcei în Republica Moldova (cu sediul la București)
https://moldova.um.dk/
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova

