
SUEDIA 
I. Starea de urgență: Nu                                                         Actualizare la 07.09.2020 

Guvernul Suediei a prelungit până la 31 octombrie 2020 interdicțiile temporare de intrare în 
spațiul UE prin Suedia pentru cetățenii străini din țările terțe, cu excepția persoanelor din statele 
UE, Spațiul Economic European, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Elveția. 
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. 
Riscul de răspândire a infecției în comunitate este evaluat a fi „foarte înalt”. 

II. Restricții de călătorie pe teritoriul statului 
Pe cale aeriană Traficul aerian funcționează pentru toate destinaţiile 

după un program limitat. 
Pe cale terestră Autocarele interurbane circulă conform unui program 

redus. 
Pe cale feroviară Trenurile circulă după un grafic special care se 

ajustează în dependenţă de solicitări de călătorie şi 
personalul disponibil. 

Informații privind tranzitul Tranzitul este permis. 
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. 

Necesitatea de respectare a carantinei 
după sosirea în țară 

Nu sunt impuse măsuri obligatorii de carantină sau 
izolare 

III.        Măsuri pe plan intern  
Condiții de siguranță ce vor trebui 
respectate pe teritoriul statului 
 

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 ne-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 ne-necesare. 

 În transportul public și taxi se va reduce numărul de 
călători, astfel încât să fie evitată aglomerația. 
Persoanele peste 70 de ani și cei care aparțin unor 
grupe de risc să își reducă contactele apropiate cu alte 
persoane și să evite în totalitate să călătorească cu 
transportul public sau taxi. De asemenea, să evite 
cumpărăturile în magazine sau farmacii sau să se afle 
în alte locuri unde se adună oameni. 

IV. Alte informații relevante 
Modul de funcționare a spațiilor 
publice (cafenele, instituții publice, 
centre comerciale etc.) 

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. 

Link-uri utile https://suedia.mfa.gov.md/ 
https://www.government.se/government-policy/the-
governments-work-in-response-to-the-virus-
responsible-for-covid-19/ 
https://www.government.se/press-
releases/2020/08/extension-of-temporary-entry-ban-
to-sweden-until-31-october-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/travel-to-and-
from-sweden/ 
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/ 

Linia de urgență a Ambasadei RM la Stockholm +46769423423 
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