Egészségügyi intézkedések az Egyesült Királyság határán
Fuvarozói kérdések és válaszok gépjárművezetők és szállítási
menedzserek részére
Az új egészségügyi intézkedésekről
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Minden érkezőnek – beleértve a Közös utazási területen (KUT) kívülről érkező
tehergépjármű-vezetőket is – ki kell töltenie egy Utashely-azonosító Űrlapot, ezzel
nyújtva információkat az elérhetőségéről és az egyes útvonalainak részleteiről. Ezt
az űrlapot az interneten kell kitölteni, és megtalálható a gov.uk címen itt. Nem
fogadunk el papíralapú példányt a nyomtatványról.
A gépjárművezető egy 48 órás időszakon belül több utat is meg tud adni az Egyesült
Királyságon belül, de a későbbiekben minden más úthoz új űrlapot kell kitöltenie.
A közegészségügy az így nyújtott információkat arra fogja használni, hogy gyorsan
beazonosítsa azokat az utasokat, akik az út során fertőzött személy közelében
voltak, és lehetővé tegye az érintkezések visszakövetését azon személyek
beazonosítása érdekében, akik az Egyesült Királyságban fertőzött személlyel
kerültek kapcsolatba. Az érintkezéseket gyorsan beazonosítjuk, és szükség esetén
javasolni tudjuk a számukra, hogy tartsák be a közegészségügyi óvintézkedéseket.
A tehergépjármű-vezetők mentesülnek a 14 napos házi karanténtól azzal a feltétellel,
hogy munkájuk részeként lépnek be az Egysült Királyságba. Amennyiben például
egy gépjárművezető szabadságát követően tér vissza az Egyesült Királyságba, akkor
a mentesség nem vonatkozik rá, és adott esetben házi karanténba kell vonulnia 14
napra, ha olyan országból jön, amelyik nincs rajta a mentes országok listáján.
A házi karantén alól mentesülő személyeknek is be kell tartani a szociális
távolságtartási követelményeket. Itt talál több információ arról, hogy a
gépjárművezetőknek milyen lépéseket kell tenniük a saját és mások biztonsága
érdekében, amíg az Egyesült Királyságban tartózkodnak.
Aki nem tartja be a kötelező feltételeket, büntetőjogi intézkedéssel szembesülhet.
Rögzített összegű pénzbüntetések róhatók ki ezen szabályok megszegéséért. Ahol
az utasok elutasítják, vagy nem töltik ki pontosan az Utashely-azonosító Űrlapot, a
rögzített összegű pénzbüntetés az első kihágás esetén 100 angol, melynek összege
kétszerezhető minden további kihágás esetén, legfeljebb 3200 angol fontig.
A határőrség véletlenszerű ellenőrzéseket fog végezni a határon, és elutasíthatja
bármely tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár belépését, aki
nem tartja be a szabályokat. Hasonló büntetőjogi intézkedések vannak érvényben
Skóciában, Walesben és Írországban, amelyeket a helyi kormányzatok határoznak
meg. Ezek a gov.uk címen tekinthetők meg itt.
A büntetőjogi és pénzbüntetési rendszert a határőrség és a rendőrség fogja életbe
léptetni. A bevándorlási hivatal tisztviselői felhatalmazást kapnak, hogy betartassák
az elérhetőségek megadásának követelményét. A rendőrség hatásköre ki fog
terjedni a házi karantén betartatására.

Kérdések és válaszok
Mentességek
Mentesek-e a gépjárművezetőim a 14 napos házi karantén és az Utashely-azonosító
Űrlap alól?

Amennyiben a gépjárművezető munkája részeként lép be az Egyesült Királyságba (például
teherjárművet vezet annak érdekében, hogy árukat szállítson a határon keresztül), akkor
mentesül a 14 napos házi karantén alól. Azonban ki kell töltenie az Utashely-azonosító
Űrlapot, és minden egyes útját meg kell adnia az Egyesült Királyságon belül. Az Utashelyazonosító Űrlap itt található.
A mentességek teljes listája itt található.

Miért nem mentesülnek a gépjárművezetőim az Utashely-azonosító Űrlap kitöltése
alól?
Minden utasnak ki kell töltenie az Utashely-azonosító Űrlapot, kivéve, ha a mentes
személyek rendkívül korlátozott kategóriájába tartozik. Az űrlapon található információkat
akkor fogják használni, ahol olyan személyeket kell visszaköveti, akikről feltételezzük, hogy
érintkezésbe kerültek a vírussal. Ezért mindenkinek az az érdeke, hogy helyesen töltse ki az
űrlapot.

Milyen iratokat kell bemutatni a gépjárművezetőknek, hogy bizonyítsák a
mentességüket a 14 napos házi karantén alól?
Az Egyesült Királyságba érkezéskor a gépjárművezetőnek bizonyítania kell, hogy az utazás
a munkája részét képezi. Ez lehet a munkáltatótól egy levél, egy szállítólevél vagy a
működési engedélye.

Mentesülnek-e a gépjárművezetők a házi karantén szabályai alól, amikor szabadságról
térnek vissza az Egyesült Királyságba?
Amennyiben a gépjárművezető személyes szabadságról tér vissza az Egyesült Királyságba,
akkor a mentesség nem vonatkozik rá, és 14 napig házi karanténban kell lennie, kivéve, ha
valamelyik mentességgel bíró országból jön, és nem utazott a listán nem szereplő
országban az elmúlt 14 napban. Anglia, Skócia és Írország esetében a mentes országokról
itt talál további részleteket.

Gépjárművezetőim érkeznek Európából az Egyesült Királyságba, hogy velünk
dolgozzanak. Mentesek-e a házi karantén alól?
A teherszállítási mentességnek két kategóriája van:
•

•

olyan tehergépjármű vezetője, amelyet áruszállításban használnak, kivéve, ha olyan
árukat szállít, amelyek nem kereskedelmi, hanem a vezető személyes célját
szolgálják
olyan személy, akinek a munkáltatója közösségi engedéllyel rendelkezik nemzetközi
áruszállításhoz, és aki a munkája során jár el

Az első azt jelenti, hogy bármilyen, a megadott módon használt tehergépjármű vezetője
(ebbe beletartozik a váltósofőr) mentesül a 14 napos házi karantén alól. A második azt
jelenti, hogy minden közösségi engedéllyel rendelkező személy alkalmazottja (akár

gépjárművezető, akár nem) mentesül, amikor bármilyen módon, a munkája részeként lép be
az országba.
Amennyiben a gépjárművezetője önálló vállalkozóként utazik az Egyesült Királyságba
teherjármű nélkül, és az egyik mentes országból érkezik, akkor is mentesül a házi karantén
alól.
Ha azonban a vezetője olyan országból utazik, amelyik nem szerepel a mentes országok
listáján, vagy az elmúlt 14 napban olyan országban járt, amelyik nincs rajta a listán, akkor
kötelező a házi karantén.

Utashely-azonosító Űrlap
Milyen információkat kell nyújtania a gépjárművezetőnek az űrlap kitöltéséhez?
Az űrlap kitöltéséhez, az alábbi adatokra van szükség a gépjárművezetőtől:
•
•
•
•
•
•
•

útlevéladatok
annak a légitársaságnak, illetve vasút- vagy komptársaságnak a neve, amellyel
utazik
a foglalási referencia
az érkezési repülőtér, kikötő vagy állomás neve
az utazás dátuma
a vonat vagy komp száma
olyan személy adatai, akivel fel lehet venni a kapcsolatot, ha a gépjárművezető
megbetegszik az egyesült királysági tartózkodása alatt

Amennyiben a vezetője Eurotunnellel utazik, akkor
•
•

írja az, Eurotunnel’ szót oda, ahol az űrlap azt kérdezi, hogy mi a repülőjárat száma, a
vasúti szolgáltatás vagy a hajó neve, amin érkezik?’
adja meg a menetrend szerinti indulási idejét

A gépjárművezető nem fogja tudni, hogy melyik kompon vagy vasúton utazik, amíg
meg nem érkezik a kikötőbe. Hogyan tudja előre kitölteni a nyomtatványt?
Annak ellenére, hogy kívánatosabb, ha a tehergépjármű-vezetők kitöltik az űrlapot mielőtt
megérkeznek az Egyesült Királyság határára (ez magába foglalja a párhuzamos
ellenőrzéseket Franciaországban és Belgiumban), elfogadjuk, hogy vannak olyan esetek,
amikor a sofőrök nem tudják, melyik kompon vagy vonaton fogunk utazni; tehát nem fogjuk
megbüntetni a vezetőjét, ha helytelen információ van az űrlapon. Amikor azonban
megérkezik a gépjárművezető az egyesült királysági határellenőrzésre, akkor új űrlapot kell
benyújtania a helyes információkkal. Ez elvégezhető az Egyesült Királyságba tartó kompon
vagy vasúton

Elektronikusan kell-e a vezetőmnek beadni az űrlapot, vagy beadhatok a papíralapú
űrlapot?
A határőrök nem fogadnak el papírpéldányt az űrlapról. A gépjárművezetőnek elektronikus
módon kell benyújtania a nyomtatványt a GOV.UK weboldalon keresztül.

Láttam, hogy nyomtatványokat osztottak ki a határon. Én nem tölthetek ki papíralapú
példányt?
Csak akkor használnak papíralapú űrlapot, ha probléma van a számitógépes rendszerrel.
Nem használunk papírpéldányt, és a hatósági személyek sem fogják elfogadni. Annak
érdekében, hogy biztosítani lehessen a lehető leggyorsabb áthaladást a határon, kérjük,
elektronikusan töltse ki az űrlapot a GOV.UK weboldalon keresztül.

Mit kell bemutatnom a határon?
A Határőrség az űrlapokat véletlenszerűen ellenőrzi az összes egyesült királysági kikötőben
a megérkezésnél, és az Eurotunnel párhuzamos ellenőrzésénél Franciaországban,
Coquelles-ben. Kérhetik, hogy bizonyítsa az űrlap kitöltését.
Annak bizonyítását is kérhetik, hogy a munkája részeként utazik. Ez lehet a munkáltatótól
egy levél, egy szállítólevél vagy a működési engedélye.

Mit tegyek, ha a vezetőmnek nincs okostelefonja?
A gépjárművezető ki fogja tudni tölteni az űrlapot a határon a határőrség személyzetétől
kapott táblagépen.

Kapok-e pénzbírságot, ha nem töltöm ki az űrlapot?
Amennyiben a gépjárművezető elutasítja az űrlap kitöltését, vagy azt nem pontosan tölti ki,
amikor a határőrség tisztviselője erre kéri, 100 angol fontig terjedő pénzbüntetést kaphat az
első kihágás esetén, amely legfeljebb 3200 angol fontig kétszerezhető minden további
kihágásnál.

Miért kell ugyanazokat a személyes információkat beírnom minden alkalommal,
amikor kitöltöm az űrlapot?
Fontos meggyőződnünk arról, hogy pontos információk szerepelnek az Utashelymeghatározó Űrlapon, mert csak így tudjuk gyorsan elérni, ha COVID-19 tünetek
jelentkeznek bárkinél, aki az Ön gépjárművezetőjével egy vonaton vagy kompon utazott. Az
utasokat megkérjük, hogy minden alkalommal írják be a személyes információikat, amikor
kitöltik az űrlapot, hogy biztosan a legfrissebb, helyes adatokkal rendelkezzünk. A
gépjárművezetők most már meg tudnak adni több, 48 órás időszakon belüli utat ugyanazon
az űrlapon, ezzel elősegítve vezetője által beadandó űrlapok számának csökkentését.

Ellenőrzi, hogy a gépjárművezetők kitöltötték az űrlapot a határon?
A Határőrség az űrlapok meglétét véletlenszerűen ellenőrzi az összes egyesült királysági
kikötőben a megérkezésnél, ezért a gépjárművezető készítsék elő az elismervényt, hogy a

határőrség kérésére be tudják mutatni. Felhívjuk a figyelmét, hogy nem fogadunk el
referenciaszámokat.
Amennyiben nem tudják bemutatni a kitöltött űrlapot, akkor adott esetben kitölthetik, amikor
megérkeznek az egyesült királysági határellenőrzésre. Ez azonban késedelmet okozhat a
számukra és más vezetők számára egyaránt, tehát kérjük, töltsék ki érkezés előtt.

Utazási Folyosók
Hallottam az „Utazási Folyosókról” – mik ezek, és mit jelentenek a gépjármű-vezetők
számára?
2020. július 10-től nem feltétlenül kell házi karanténba vonulnia az Egyesült Királyságba való
érkezésekor, amennyiben mentességet élvező országból vagy területről érkezik.
Mivel azonban az Egyesült Királyságba munka céljából utazó gépjárművezetők már most is
mentesek a házi karanténtól, ezek az új szabályok nem lesznek rájuk hatással.
A gépjárművezetőnek azonban így is ki kell töltenie az Utashely-azonosító Űrlapot.

Hol találok több információt?
Amennyiben további kérdése van, kérjük, lépjen e-mailben kapcsolatba a Határőrség
Stratégiai Kommunikációs Csoportjával a portinformation@homeoffice.gov.uk címen

