COVID-19: Zmienione przepisy dotyczące przeprowadzania testów na granicy
oraz kwarantanny zaczynaja obowiązywać od 1 kwietnia
•
•
•
•
•

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później, będą poddawane testom na granicy islandzkiej od
1 kwietnia br.
Pasażerowie, którzy okażą świadectwo szczepień lub zaświadczenie o wcześniejszym
zakażeniu, będą musieli poddać się jednemu testowi po przybyciu do kraju.
Pasażerowie przybywający z obszarów o określonym ryzyku powinni przebywać na
kwarantannie lub izolacji w ośrodkach epidemiologicznych między pierwszym a drugim
testem.
Wszyscy pasażerowie muszą dokonać wstępnej rejestracji przed przybyciem do kraju i
poinformować w niej o dniu powrotu, jeśli jest to możliwe.
Od 11 kwietnia pasażerowie będą uiszczać opłatę za pobyt na kwarantannie.

Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ww. zmian dokonanych zgodnie z zaleceniami
Głównego Epidemiologa.

Więcej informacji
Testy i kwarantanna dzieci: Dzieci urodzone w 2005 r. lub później, na granicy udają się na testy.
Jeśli dziecko podróżuje z osobą, która ma zostać poddana kwarantannie, dziecko pozostaje z nim i
zostaje zwolnione z kwarantanny wraz z nim, jeśli wynik ostatniego testu od współpodróżującego
jest ujemny. Jeśli osoba towarzysząca jest zwolniona z kwarantanny, to samo dotyczy dziecka.
Dziecko podróżujące samotnie nie musi podlegać kwarantannie.
Testy u osób z zaświadczeniem: Wymóg przechodzenia testów dla osób posiadających świadectwo
szczepienia lub zaświadczenie o wcześniejszym zakażeniu. Wymóg ten został wprowadzony ze
względu na dowody na to, że osoby te mogą być zarażone. Nie muszą być poddawane kwarantannie,
ale muszą czekać na wynik testu w miejscu zamieszkania. Wymóg ten jest tymczasowy i zostanie
rozpatrzony ponownie przed 1 maja.
Obszary zdefiniowanego ryzyka: Osoby, które pochodzą z obszarów określonego ryzyka, muszą
przebywać na kwarantannie lub izolacji w ośrodkach epidemiologicznych. Dotyczy to turystów z
krajów lub regionów, w których 14-dniowa zapadalność na 100 000 mieszkańców przekracza 500
przypadków (obszar ciemnoczerwony) lub brak jest wystarczających informacji o obszarze (strefa
szara), według informacji Europejskiego Urzędu Nadzoru Epidemiologicznego, por. załączona lista
krajów, których to dotyczy. Lista ma zostać zaktualizowana 9 kwietnia.

Specjalne środki ostrożności
Środki dotyczące sfałszowanych certyfikatów: Jeśli pojawi się najmniejsze podejrzenie, że dana
osoba przedstawiła sfałszowane świadectwo, będzie ona zobowiązana do poddania się dwóm
testom z kwarantanną pomiędzy nimi w ośrodkach epidemiologicznych.
Jeśli długość pobytu jest krótka: Turysta jest zobowiązany do wcześniejszej rejestracji z
uwzględnieniem dnia wyjazdu z Islandii, jeśli jest znany. Jeżeli okres pobytu jest krótszy niż
wymagany czas na kwarantannie, zostanie poddany szczególnej ocenie, ponieważ istnieje ryzyko, że
dana osoba nie będzie przestrzegać zasad kwarantanny.

Opłaty za pobyty na kwarantannie od 11 kwietnia.
Od 11 kwietnia osoby przebywające w ośrodkach epidemiologicznych muszą uiścić opłatę za pobyt
na kwarantannie. Opłata wynosi 10 000 ISK. za pokój za noc i posiłki są wliczone w cenę. Ma to
zastosowanie niezależnie od tego, czy w pokoju przebywa jedna osoba, czy kilka osób podróżujących
razem.
• Lista krajów / terytoriów, które są ciemnoczerwone lub szare

