
23 kwietnia 2021 Ministerstwo Zdrowia 

COVID 19: Zaostrzenia kwarantanny dla 
podróżnych, biorąc pod uwagę stan 
epidemii w poszczególnych krajach 

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące kwarantanny, izolacji oraz testów na 

granicy islandzkiej w związku z COVID-19 wejdzie w życie we wtorek 27 kwietnia. 

Rozporządzenie wprowadza dla osób przybywających z krajów, w których 

zachorowalność na COVID przekracza określone w rozporządzeniu limity, obowiązek 

kwarantanny w ośrodku epidemiologicznym. Lista tych krajów będzie publikowana w 

Biuletynie Rządowym, którą Rząd będzie odświeżał za każdym razem, względem do 

sytuacji. 

Przepisy rozporządzenia dotyczące przymusowego pobytu na kwarantannie określa 

rozporządzenie nr 23/2021 wraz z poprawkami rozporządzenia ds. walki z epidemią 

oraz ustawy o cudzoziemcach, które zostało przyjęte przez parlament Althingi 22 

kwietnia. Poprawki te obejmują m.in. czasowy przepis upoważniający Ministra Zdrowia 

do wydania rozporządzenia zobowiązującego osoby do przebywania na kwarantannie 

lub izolacji w ośrodku epidemiologicznym. Dotyczy osób, które pochodzą lub 

przebywały na obszarze o podwyższonym ryzyku lub na obszarze, o którym nie ma 

odpowiednich informacji. Zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

określenia obszarów wysokiego ryzyka zostaną opracowane na podstawie propozycji 

Głównego Epidemiologa. 

Główne zmiany, które wchodzą w życie od 

wtorku 27 kwietnia 

Osoby, które pochodzą z określonych obszarów wysokiego ryzyka, będą zobowiązane 

do przebywania na kwarantannie w ośrodku epidemiologicznym, chyba że są zwolnione 

zgodnie z zasadami epidemiologa. Takie zwolnienie jednak nie ma zastosowania, jeśli 

osoby te pochodzą z obszarów lub krajów, w których 14-dniowa częstość występowania 

infekcji na 100 000 mieszkańców wynosi 700, lub więcej. Do obszarów wysokiego 

zalicza się obszary lub kraje, w których 14-dniowa częstość występowania infekcji na 



100 000 mieszkańców wynosi 500, lub więcej lub nie są dostępne odpowiednie 

informacje. 

Obowiązkowa kwarantanna w ośrodku epidemiologicznym: Osoby przybywające z 

krajów, w których 14-dniowa częstość występowania infekcji na 100 000 mieszkańców 

wynosi 700, lub więcej, po przyjeździe do kraju, w trakcie oczekiwania na drugi test, 

muszą bezwarunkowo udać się na kwarantannę. 

Kwarantanna ośrodku epidemiologicznym z możliwością zwolnienia: Osoby 

przybywające z obszarów, w których 14-dniowa częstość występowania infekcji na 100 

000 mieszkańców wynosi 500 do 700 na 100 000 mieszkańców, muszą zostać poddane 

kwarantannie w ośrodku epidemiologicznym, chyba że epidemiolog zwolni je z tego 

obowiązku. O takie zwolnienie należy ubiegać się co najmniej dwa dni przed 

przybyciem do kraju. 

Kwarantanna domowa: Osoby, które pochodzą z obszarów, gdzie 14-dniowa 

zapadalność wynosi mniej niż 500 na 100 000 mieszkańców, mogą zostać poddani 

kwarantannie we własnym zakresie, muszą jednak spełnić wymagania epidemiologa 

dotyczące kwarantanny domowej. 
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