
COVID-19 UTASTÁJÉKOZTATÓ – KANÁRI-SZIGETEK 

A 2021. szeptember 13-án 00:00 órától érvényes spanyol beutazási korlátozás 
Magyarországra (Budapestre) is vonatkozik, így azoknak, akik a Budapesti Liszt Ferenc 
Repülőtérről indulnak (lakóhelytől függetlenül) vagy a listán szereplő kockázatot jelentő 
országok vagy területek valamelyikéből, illetve azok érintésével érkeznek (tranzit esetén is) a 
Kanári-szigetekre, a belépéshez 12 éves kortól: 

  teljes oltottságot igazoló (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm: 2 oltás, 
Janssen/Johnson: 1 oltás) oltási igazolását, VAGY 
  2 Szputnyik oltás után kaptak egy EU/WHO által elismert oltást is (Pfizer/BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Janssen/Johnson) és az utolsó oltás és az utazás között 
legalább 14 nap telt el, VAGY 
  gyógyultsági igazolást, VAGY 
  utazás előtt 72 órán belül végzett PCR, VAGY 
  48 órán belül végzett antigén teszt negatív eredményét kell felmutatni. 

Ezeket igazolni az EESZT oldaláról letölthető EU digitális COVID igazolás, vagy az EU 
normáknak megfelelően, angol/spanyol nyelven kiállított járványügyi igazolással lehet. 

Utazás előtt továbbra is regisztrálni kell a https://spth.gob.es/ oldalon, ahol egy 
egészségügyi űrlapot kell kitölteni.  

A kitöltés után QR kódot fognak kapni. 

Ezt az utazás előtt 48 órával teheti meg legkorábban. Csak angol és spanyol nyelven kiállított 
dokumentumot fogadnak el, az igazolás mobiltelefonon elektronikus formában is 
bemutatható, amennyiben angol vagy spanyol nyelven lett kiállítva. 

Az útlevél/személyi igazolvány számának egyeznie kell az egészségügyi nyilatkozatban 
szereplő számmal és az utazáskor használt dokumentum számával. 

Szálláshely elfoglalásának feltételei: 

Aki az alábbiak közül valamelyikkel rendelkezik az foglalhatja el szállását (hotelre és 
magánszállásra egyaránt vonatkozik): 

 12 éven felüli utazók esetén, utazás előtt 72 órán belül elvégzett, angol nyelven 
kiállított negatív PCR teszt, vagy CE jelöléssel ellátott, ≥ 90%-os érzékenységi, 
illetve ≥ 97%-os specificitási teljesítmény-követelményeknek megfelelő, legalább egy 
EU tagállam által Covid19-tesztelésre hitelesített negatív eredményű antigén 
gyorsteszt (az elfogadott antigén tesztek listája) 

 a tesztkötelezettség alól kivételt képeznek azok akik angol/spanyol nyelvű igazolással 
rendelkeznek arról, hogy legalább 15 nappal az utazás előtt megkapták legalább az 
első adagját az EMA által elismert oltások valamelyikét (Pfizer/BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson), vagy 

 legkésőbb az utazás napján megkapták legalább a második EMA által elismert oltások 
valamelyikét (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson), vagy 

 megkapták a Sinopharm oltás mindkét adagját legalább 15 nappal az utazás előtt, 
vagy 



 

 

 az utazás előtt legalább 11 napnál régebbi angol/spanyol nyelvű orvosi igazolással 
rendelkeznek arról hogy az utazás előtti 180 napban átestek Covid-19 fertőzésen 
(az igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: Név és személyi 
igazolvány/útlevél száma, Az első pozitív Covid-19 teszt mintavételezési dátuma, A 
pozitív PCR teszt típusa és adatai, Kiállító ország/orvos) 

Az oltási igazolásnak angol vagy spanyol nyelven kell készülnie, amelyen tisztán olvasható az 
oltási rend, a beadott vakcina típusa, a felvett oltások száma és az adagok beadásának 
dátuma. Az igazolást az oltóorvos (tehát az oltóközpont, illetve az oltópont orvosa, vagy a 
háziorvos) állítja ki, és hitelesíti az oltásnál kapott, magyar nyelvű igazolása alapján, tehát 
nem kell hiteles fordítást készíttetni. Az igazolás megszerzésének külön költsége nincs, és az 
oltások beadása után, visszamenőleg is igényelhető a háziorvosnál, illetve az oltóközpontban. 

Magyarországra hazautazáskor szükség van 10 napos házi karanténra, mely 2 db negatív PCR 
teszt után hagyható el. A 10 napos karantén nem szükséges a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezőknek! 

Spanyolországban a Közegészségügyi Főosztály határozata szerint, az országba beutazó turistáknak 
előzetes regisztrációra van szükségük. 

A kérdőívet ezen a weboldalon kell kitölteni angol nyelven: https://www.spth.gob.es/ 

A repülőgéppel érkezőknek minimum 24 órával az utazás megkezdése előtt ki kell tölteni a 
nyomtatványt. Járatainkra csak a kérdőív kitöltése után megküldött QR kóddal van lehetőség 

felszállni. 

A kérdőívre minden adatot ékezetek nélkül kell beírni. A kitöltés után visszaigazoló e-mailt kap az utas 
a spaintravelhealth-no-reply@spth.gob.es,  címről, valamint egy linket, ahol megtalálható az űrlap és 
a QR kód. Ezt érkezéskor be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas 
a mobiltelefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be.  

Minden utasnak rendelkeznie kell külön QR kóddal, azaz mindenkit külön-külön be kell regisztrálni.  

 

 

 

https://www.spth.gob.es/ 

 

 

 

 

Javasoljuk, hogy tanulmányozzák a szállodák weboldalát, amely valószínűleg közzéteszi 
azokat az intézkedéseket, amelyeket a szálloda bevezetett a koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében. Ezek többnyire a fizikai távolságtartásra, a vendégek és a 
személyzet érintkezésére, valamint a fokozott higiéniai előírásokra vonatkoznak. 

Néhány fontos tudnivalót a spanyol kormány szállodák felé megküldött ajánlásaiból: 

 



 

Recepció  

A személyzet tagjai kötelesek betartani a szükséges higiéniai intézkedéseket (gyakori 
kézmosás), tartani a megfelelő távolságot (legalább egy méterre a vendégektől) és kerülni a 
kézfogást. 

Kötelező a kijelentkezés és a bejelentkezés időpontja közötti időszak meghosszabbítása, ezért 
a szállodákban a távozást legkésőbb 11:00 óráig és a bejelentkezés 15:00 órától határozták 
meg. 

A nem szállóvendégeknek tilos belépniük a szállodákba. 

Takarítás, fertőtlenítés, házvezetés (szobák és nyilvános helyiségek) 

Minden szálloda köteles követni a fokozott fertőtlenítési és alapos takarítási gyakorlatokat, az 
EODY utasításai szerint. A Covid-19 esetekre is vannak a szobákra vonatkozó speciális 
takarítási utasítások. 

Minden szállodának meg kell erősítenie a takarítószolgálatot az összes nyilvános helyiségben, 
és különös figyelmet kell fordítania a „gyakran megérintett felületek”, például az ajtókilincsek 
és a felvonó gombjainak tisztítására. 

A távozó és érkező vendégek között alapos takarítást kell végezni és a szobát nagyon alaposan 
ki kell szellőztetni. 

A tüneteket mutató vendégeket (diszkrét módon) figyelemmel kell kísérni. 

Kerülni kell a szobák gyakori takarítását a vendégek tartózkodása során (ez a takarító 
személyzet védelmét szolgálja a lehetséges esetekkel való érintkezés elkerülése és a további 
átvitel megelőzése érdekében). 

Kerülni kell a lepedők, párnahuzatok és törülközők napi cseréjét, és az csak a vendégek kérésére 
végezhető. 

Javasolják, hogy minden szobából távolítsák el a lényegtelen dolgokat (párnák, ágyneműk). 

Ajánlott eltávolítani a közös használatú cikkeket, például étlapokat, magazinokat stb. 

Minden helyiség ajtaját és ablakait naponta ki kell nyitni a természetes szellőzés érdekében. 

Javasolják értesítés elhelyezését (a szoba ajtaján vagy a szobában), hogy a vendégek tudják, 
mikor és hogyan takarították a szobájukat. 

Javasolják minden szobában külön fertőtlenítő gél elhelyezését. 

Éttermek (a la carte, büfé, reggeliző helyiségek) és bárok (beltéri és kültéri) 

Ezekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az országban az éttermekre és bárokra, az 
aktuális jogi keret szerint. 

Minden étterem és bár vezetőjének végre kell hajtatnia a távolságtartást az asztalok 
elhelyezése és a vendégek ültetése révén. 

Szállodai elhelyezés esetén a svédasztalos étkezés továbbra is biztosított, azonban az ételeket 
a személyzet szervírozza ki a tányérra a vendégeknek. Ez minőségben nem befolyásolja az 
eredeti szolgáltatás színvonalát. 



 

Játszóterek 

Kerülni kell a túlzsúfoltságot, és alkalmazni kell a társadalmi távolságtartási szabályokat. 

Fürdőszolgáltatások 

A szállodákban csak a szabadtéri úszómedencék működhetnek, az aktuális jogi keretnek 
megfelelően. 

A beltéri úszómedencék üzemeltetése tilos.  

A fürdőzők száma: a szállodai medencék kihasználtsága az egy főre eső 5 m2 vízfelület 
indexével számítható ki. 

Az úszómedencék napozóteraszán az ülőhelyeknek (napozóágyak, székek, napozókanapék stb.) 
olyannak kell lenniük, hogy a két különböző ernyő alatt tartózkodó két fő ülőhelyének vége 
közötti távolság legalább két méter legyen minden irányban. 

A szállodák számára ajánlott, hogy az ülőhelyeket, asztalokat, személyes tárolókat, a 
személyzetet értesítő gombokat és az árlistákat hathatósan fertőtleníthető anyagokkal borítsák. 

Az ülőhelyeket, asztalokat, személyes tárolókat, árlistákat és minden egyéb tárgyat 
fertőtleníteni kell a vendég távozása után és egy másik vendég általi használat előtt. 

A szállodáknak ajánlott olyan törülközőket kínálni, amelyek lefedik a napágy teljes felületét, 
és minden használat után fertőtleníteni kell az egyes napágyakat / üléseket. Ajánlott a szövet 
felületeket eltávolítani a napozóágyakról. 

Légkondicionálás és helyiségszellőztetés 

Az Egészségügyi Minisztériumnak a „Intézkedések meghozatala a légkondicionáló 
berendezések használata során a közegészség vírusos és egyéb fertőzések elleni védelmére" 
című útmutatója szerint különös figyelmet kell fordítani a levegő visszakeringetésének 
megakadályozására és a természetes szellőzés lehetővé tételére a szobákban és más területeken 
(a légkondicionálókat ajtónyitásakor letiltó rendszer leállításával). 

Rendezvényhelyszínek 

A konferenciatermek, báltermek és rendezvényterületek az aktuális jogi keretnek megfelelően 
működhetnek. A társadalmi távolságtartásra, az ülések elhelyezésére és a gyülekezők 
létszámára vonatkozó szabályok érvényesülnek. Mindegyik térben meghatározott számú 
vendég tartózkodhat, mérettől függően. 

Transzfer szolgáltatások, taxik, autókölcsönzés, saját autó használata 

7 vagy annál kevesebb üléses járművek esetén a sofőr és 3 utas utazhat, 8 vagy 9 üléses 
járműveknél a sofőr 5 utast szállíthat. 

Szülőkkel utazó kiskorú gyermekek estén az utasok száma túlléphető a fenti esetekben. 

Szülőkkel utazó nagykorú gyermekek estén az utasok száma túlléphető a fenti esetekben (a 
rokoni kapcsolatot személyigazolvány vagy útlevél bemutatásával igazolni kell) 

Taxi és transzferszolgáltatás esetén kötelező a maszk használata az utasoknak és a sofőrnek is. 

A fenti rendelkezések bármely megsértése esetén százötven euró (150 €) közigazgatási bírságot 
szabnak ki mind a járművezető, mind az utasok számára. 



 

A légitársaságokra vonatkozó külön intézkedések az alábbi weboldalon olvashatóak: 

https://www.kartagotours.hu/legitarsasagi-informaciok 

További részletek és információ az alábbi weboldalakon érhető el: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?spanyolorszag 

https://www.spth.gob.es/ 

https://www.spain.info/ 


