
COVID-19, granice: zmienione kryteria 

definiowania obszarów wysokiego ryzyka 

Zmiana kryteriów definiowania czy kraje lub regiony są 

uznawane za obszary wysokiego ryzyka. Oprócz kryteriów 

dotyczących występowania infekcji zostaną dodane warunki 

dotyczące odsetka testów pozytywnych, które mają wpływ na 

to, czy dany obszar lub kraj uznaje się za obszar wysokiego 

ryzyka. Zdefiniowanie obszarów wysokiego ryzyka ma wpływ 

na decyzję, kto po przybyciu do Islandii musi zostać poddany 

kwarantannie w centrum epidemiologicznym a kto nie. Nowa 

lista krajów uznanych za obszary wysokiego ryzyka, zostanie 

opublikowana i wejdzie w życie 7 maja wraz ze zmianą 

rozporządzenia w sprawie zmienionych kryteriów 

definiowania obszarów wysokiego ryzyka. 

 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie 

kwarantanny, izolacji oraz testów na granicy islandzkiej z 

powodu COVID-19, przy określaniu obszarów wysokiego 

ryzyka brane będą pod uwagę jedynie informacje o 14-

dniowych nowych przypadkach zachorowań na 100 000 

mieszkańców. Jeśli liczba przypadków zachorowań jest 

mniejsza niż 500, przybywające osoby nie muszą być 

poddawane kwarantannie w ośrodku epidemiologicznym. 



500 - 699 przypadków, wymagana jest kwarantanna w 

ośrodku epidemiologicznym, ale można ubiegać się o 

zwolnienie z tego wymogu. 700 lub więcej, pasażerowie 

muszą bezwarunkowo przejść kwarantannę w ośrodku 

epidemiologicznym. 

 

W związku z rozporządzeniem jakie zacznie obowiązywać od 

7 maja  będzie brane pod uwagę również to jaki jest odsetek 

testów pozytywnych w danym kraju, w danym momencie. 

Faktem jest, że ilość nowych zachorowań sama w sobie nie 

zapewnia satysfakcjonującego obrazu rozprzestrzeniania się 

infekcji w społeczeństwie, ponieważ jeśli odsetek 

pozytywnych testów jest wysoki, oznacza to, że infekcja jest 

bardziej rozpowszechniona niż wskazują na to liczby 

dotyczące nowych przypadków zachorowań. 

Wpływ zmian 

Lista krajów zdefiniowanych jako obszary wysokiego 

ryzyka znacznie się wydłuża. Głównym powodem jest 

to, że do listy dodaje się kraje z nowymi przypadkami 

zachorowań poniżej 500 i odsetkiem testów 

pozytywnych na poziomie 5%, lub wyższym. 
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Bezwarunkowa kwarantanna w centrum 

epidemiologicznym: Osoby przybywające z kraju, 

lub obszaru, na którym liczba nowych przypadków 

zachorowań wynosi 700 lub więcej, muszą zostać 

bezwarunkowo poddane kwarantannie w ośrodku 

epidemiologicznym. Dotyczy to również, jeśli liczba 

nowych przypadków zachorowań mieści się w 

przedziale 500–699, a odsetek testów dodatnich 

wynosi 5% lub więcej,  lub jeśli ilość przypadków 

przekracza 500, ale nie są dostępne zadowalające 

informacje na temat odsetka testów pozytywnych. Od 

tego wymogu można odstąpić jedynie, gdy istnieją ku 

temu ważne powody, takie jak niepełnosprawność 

lub rozwój.  

Wymóg kwarantanny w ośrodku 

epidemiologicznym z możliwością 

zwolnienia: Pasażerowie przybywający z kraju, w 

którym zachorowalność wynosi 500–699, a odsetek 

testów pozytywnych jest mniejszy niż 5%, muszą 

zostać poddani kwarantannie w ośrodku 

epidemiologicznym, ale mają możliwość ubiegania się 

o zwolnienie z tego obowiązku. To samo dotyczy tych 

osób, które pochodzą z miejsc, w których ilość 



przypadków jest niższa niż 500, ale odsetek próbek 

pozytywnych wynosi 5% lub więcej, lub informacje 

na temat odsetka testów pozytywnych nie są 

dostępne. Ubiegający się o zwolnienie musi wykazać 

w sposób zadowalający, że spełni wszystkie warunki 

kwarantanny we własnym mieszkaniu. Wniosek o 

zwolnienie musi wpłynąć do epidemiologa nie 

później niż dwa dni przed przyjazdem do kraju. 

Świadectwo szczepienia lub wcześniejszej 

infekcji: Tak jak poprzednio, osoby, które okażą 

zaświadczenie o szczepieniu lub wcześniejszej 

infekcji, muszą po przyjeździe do kraju udać się tylko 

na jeden test. Ważne jest, aby spokojnie poczekali na 

wyniki testu i przestrzegali zasad kwarantanny. 

Wyspy Owcze i Grenlandia: Pasażerowie z Wysp 

Owczych będą zwolnieni ze środków do zapobiegania 

epidemii na granicy od dnia 10 maja i w związku z 

tym nie będą musieli przedstawiać zaświadczeń, 

robić testów i poddawać się kwarantannie. Dotyczy 

to już pasażerów z Grenlandii. W rezultacie te dwa 

kraje, jednego państwa, znajdą się na liście 

epidemiologów z definicją niskiego ryzyka. 



• Ogłoszenie nr 487/2021 o obszarach i krajach 

uważanych za obszary wysokiego ryzyka z 

powodu COVID-19 (zacznie obowiązywać od 7 

maja) 

• Rozporządzenie w sprawie zmian prawa nr 

435/2021, dot. Kwarantanny, izolacji i testów 

na granicy Islandii w związku z COVID-

19 (zacznie obowiązywać od 7 maja) 

 

Ministerstwo Zdrowia 5 maj 2021 
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