
 

Wejście na pokład samolotu tylko dla podróżnych dysponujących zaświadczeniem o ujemnym 

wyniku testu PCR 

• Obowiązek poddania się dwóm testom przesiewowym dla wszystkich przylotów pozostaje w 

mocy. 

• Podróżni z dodatnim wynikiem testu uzyskanym w pierwszym badaniu przesiewowym mogą 

zostać poddani izolacji w wyznaczonym miejscu. 

• Tymczasowe środki podejmowane na granicy mają na celu szybsze poluzowanie ograniczeń w 

kraju. 

• Osoby dysponujące ważnym zaświadczeniem o szczepieniu nie muszą poddawać się testowi 

PCR przed wejściem na pokład samolotu i są zwolnione z konieczności poddania się testom 

przesiewowym i kwarantannie na granicy. 

• 1 maja Islandia wdroży nowy system bazujący na mapach ECDC z oznaczeniami 

kolorystycznymi. 

• Od 20 stycznia nie zidentyfikowano żadnych przypadków transmisji poziomej, tj. między 

członkami społeczeństwa. 

 

Nowe środki ostrożności obowiązujące na granicy wejdą w życie 19 lutego. Zgodnie z nimi wszyscy 

pasażerowie przylatujący do Islandii mają obowiązek okazać potwierdzenie ujemnego wyniku 

badania PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem do Islandii. 

Wymóg ten jest dodatkiem do aktualnie obowiązującego systemu dwóch testów przesiewowych, 

zgodnie z którym od wszystkich pasażerów po przybyciu do kraju wymaga się poddania testowi PCR 

oraz 5-dniowej kwarantannie, po której następuje drugi test PCR. Osoby dysponujące ważnym 

zaświadczeniem o szczepieniu przeciw COVID-19 nie muszą poddawać się testowi PCR przed 

wejściem na pokład samolotu i są zwolnione z konieczności poddania się testom przesiewowym i 

kwarantannie na granicy. Te same wymogi dotyczą osób dysponujących zaświadczeniem o przebytym 

zakażeniu. 



Nowe przepisy dotyczące środków podejmowanych na granicy obejmują też wymóg izolacji w 

specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach (hotelach dla osób objętych kwarantanną), jeżeli 

pierwszy wykonany na granicy test da wynik dodatni, a zakażona osoba nie jest w stanie przedstawić 

wiarygodnych planów samoizolacji. Wymóg izolacji w wyznaczonym miejscu może ponadto dotyczyć 

osób zakażonych szczepami wirusa, które zostały uznane przez Głównego Epidemiologa za 

szczególnie problematyczne w kontekście zakaźności i zachorowalności. Minister zdrowia 

przedstawiła dziś rządowi Islandii omawiane zasady. Surowsze zasady oparto na zaleceniach 

Głównego Epidemiologa. 

Premier Islandii, Katrín Jakobsdóttir, powiedziała: „Wymagając od każdego pasażera okazania 

potwierdzenia ujemnego wyniku testu PCR przed wejściem na pokład samolotu, ograniczamy 

prawdopodobieństwo, że podróż rozpoczną osoby nieświadome zakażenia wirusem. Wiele krajów w 

Europie wprowadziło już podobne wymogi. Podaliśmy też do wiadomości publicznej plany, zgodnie z 

którymi podróżujący z krajów niskiego ryzyka będą mogli od 1 maja uniknąć kwarantanny, o ile przed 

wejściem na pokład samolotu okażą potwierdzenie ujemnego wyniku testu PCR. Wierzymy, że 

obowiązek okazania potwierdzenia ujemnego wyniku testu PCR przed wejściem na pokład samolotu 

jest skuteczny i adekwatny do sytuacji, zwłaszcza w kontekście łatwego dostępu do takich testów w 

większości krajów europejskich”. 

Obecny poziom zakażeń COVID-19 w Islandii jest niski i ściśle monitorowany. Od 20 stycznia 

zdiagnozowano w kraju tylko jedno aktywne zakażenie u osoby nieobjętej kwarantanną. Krajowe 

dane dotyczące 14-dniowego wskaźnika zakażeń utrzymują się na poziomie 1,9 na 100 000 

mieszkańców. Obecnie w izolacji domowej przebywają 24 osoby z aktywnym zakażeniem, przy czym 

żadna z nich nie przekroczyła 60 roku życia. 

Minister zdrowia, Svandís Svavarsdóttir, powiedziała: „Surowsze środki kontroli zakażeń traktujemy 

jako sposób, który pomoże nam wcześniej poluzować obostrzenia obowiązujące w kraju i stopniowo 

powracać do normalności, zachowując najwyższą ostrożność. Wymaga to delikatnego wyważenia, 

ponieważ poluzowanie krajowych obostrzeń zwiększa ryzyko powiązane z przypadkami z zagranicy. 

Jednak aktualnie obowiązujący system podwójnego testowania przesiewowego sprawdził się bardzo 

dobrze, zatem każdy dodatkowy element redukcji ryzyka zakażenia sprawia, że czujemy się pewniej”. 
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