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 STARE DE URGENȚĂ:
Starea de urgență nu este instituită.
 RESTRICȚII DE INTRARE
Începând cu 17 iulie 2021, Republica Moldova a fost introdusă în așa-numita zona
galbenă. Astfel, cetățenilor Republicii Moldova care sosesc din Republica Moldova nu se
mai aplică regulile de intrare în țară specifice zonelor de risc.
Totodată, rămâne în continuare obligatorie prezentarea dovezii testării sau vaccinării.

Danemarca

Dovada testării – urmează să fie prezentat un test PCR negativ pentru infecția SARSCoV-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. La intrarea în Danemarca pe cale
aeriană, cetățeanul urmează să facă repetat un test rapid antigen în incinta aeroportului
(cetățenii sunt rugați să nu părăsească aeroportul din Danemarca fără a efectua acest test).
În cazul în care cetățeanul sosește în Danemarca pe cale terestră, acesta urmează să
efectueze testul antigen în decurs de 24 de ore după sosire.
Dovada vaccinării
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/
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