
 
 

Suedia 

 

Data, ora ultimei actualizări: 23.10.2020 
 
STARE DE URGENȚĂ: NU  
  
RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data 19 martie 2020 până la data de 22 
decembrie 2020): 

Suedia a impus interdicții temporare de intrare în spațiul UE prin Suedia pentru cetățenii 
străini din țările terțe, cu excepția persoanelor din statele UE, Spațiul Economic European, 
Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

Sunt exceptate de la restricțiile de intrare pe teritoriul suedez persoanele cu permis de ședere 
sau drept de ședere în Suedia, cetățenii unui alt stat UE / SEE sau membrii de familie ai 
acestora, specialiștii din domeniul medical, transportatori și persoane care călătoresc din 
motive familiale imperative, studenți, experți profesionali. 

De asemenea, măsura nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Australia, Georgia, 
Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data 19 martie 2020 până la 
data de 22 decembrie 2020): 

Tranzitul la aeroport este permis. De regulă, pe perioada călătoriei de tranzit, o persoană 
trebuie să rămână în zona de tranzit a aeroportului. 

Suedezii sau străinii care locuiesc în Suedia vor avea posibilitatea să revină la domiciliu, 
inclusiv, persoanele care vor avea un motiv întemeiat de a intra în ţară, precum ar fi 
reprezentanţii corpului diplomatic, persoanele care necesită protecţie internaţională, 
personalul implicat în exercitarea unor misiuni specifice pe teritoriul statului între care se 
regăsesc, asistenţii medicali şi transportatorii de bunuri. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

În perioada 20 octombrie – 3 noiembrie a.c., cu posibilitate de prelungire, au fost impuse 
următoarele restricții în regiunea Uppsala: 

- evitarea transportului în comun; 
- evitarea contactelor fizice cu alte perosane decât cele din propria locuință; 
- amânarea conferințelor și altor evenimente cu întâlniri fizice. 

Toate persoanele trebuie să respecte măsurile de distanțare și igienă. 

Persoanele care intră în Suedia și au simptome respiratorii serioase urmează să sune la 
numărul 1177 pentru evaluare medicală; în caz de probleme grave de respirație trebuie să 
sune la 112. Persoanele cu simptome ușoare trebuie să se autoizoleze. 

Toate adunările publice de peste 50 de persoane sunt interzise. 

Toate persoanele care prezintă simptome, chiar și ușoare, trebuie să limiteze contactul cu alte 
persoane, pentru a preveni infectarea celor din jur. Regula se aplică atât la nivel personal, cât 
și profesional. 



 
Cei care lucrează în sistemul medical și cel de îngrijire a persoanelor în vârstă nu se vor 
prezenta la serviciu dacă resimt probleme ale căilor respiratorii. 

Vizitele care nu sunt necesare la spitale și aziluri sunt restricționate. 

Asociațiile și organizațiile neguvernamentale vor amâna adunările anuale, dacă se cere ca 
adunarea să fie în același loc. 

Angajatorii se vor îngriji ca personalul și vizitatorii să țină distanța socială, și pe cât posibil 
ca angajații să lucreze de acasă și să evite călătoriile care nu sunt necesare. 

În transportul public și taxi se va reduce numărul de călători, astfel încât să fie evitată 
aglomerația. 

Restaurantele, barurile și cluburile au primit indicații speciale pentru a reduce aglomerația 
(servirea are loc doar când toți clienții din local sunt așezați la masă). 

Magazinele, centrele comerciale și galeriile vor reduce numărul de clienți care sunt în același 
timp în incintă. 

Centrele de sport vor ține antrenamentele și alte activități sportive în aer liber, vor amâna 
meciurile, competițiile și vor reduce numărul de spectatori. 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Riscul de răspândire a infecției în comunitate este evaluat a fi „foarte înalt”. 
Suedia nu a impus măsuri obligatorii de carantină sau izolare. 
 
https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-the-
virus-responsible-for-covid-19/ 

https://www.government.se/press-releases/2020/10/extension-of-temporary-entry-ban-to-
sweden-until-22-december-2020/ 

https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/ 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/ 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-
information-on-the-new-coronavirus 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-
disease-control/covid-19/ 
 
INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei 
https://suedia.mfa.gov.md/  
 
Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova 
https://www.swedenabroad.se/ro/embassies/moldova-chisinau/  
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