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COVID-19: Tymczasowe zaostrzenia działań na granicy  

Władze zapowiadają tymczasowe zaostrzenie kontroli granicznych w celu zapobiegnięcia 

rozprzestrzeniania się COVID-19 w kraju. Celem jest stworzenie warunków umożliwiających 

zniesienie jak największej liczby ograniczeń krajowych, pomimo powszechnego rozprzestrzeniania się 

epidemii zagranicą. Szczepienia w Islandii są dobrze ukierunkowane, a wraz ze wzrostem liczby 

zaszczepionych osób tworzone są warunki do złagodzenia ograniczeń, zarówno w kraju, jak i na 

granicy. 

Minister Zdrowia skierował do parlamentu Althingi projekt ustawy o zmianie obowiązującego 

prawa na temat metod do walki z epidemią, który zawiera wytyczne co do zapowiadanych działań. 

Ich główne aspekty to: 

Pobyt w ośrodkach epidemiologicznych: W okresie od 22 kwietnia do 30 czerwca, osoby 

przybywające z krajów, w których zachorowalność przekracza określone limity, tj. 1000 nowych 

zachorowań / 100 000 mieszkańców odbywają kwarantannę w ośrodkach epidemiologicznych. Jeśli 

nowe infekcje mieszczą się w przedziale 750-1000, wówczas od obowiązującej kwarantanny w 

ośrodkach epidemiologicznych, można udzielić odstępstwo, jeśli np. istnieją wiarygodne plany 

dotyczące pobytu w odpowiednich warunkach mieszkaniowych. Warunki pobytu w ośrodku 

epidemiologicznym określi rozporządzenie Ministra Zdrowia. 

Zwiększone ograniczenia w podróżowaniu: Minister Sprawiedliwości będzie mógł wydać zakaz 

względem niepotrzebnych podróży z obszarów wysokiego ryzyka (liczba przypadków powyżej 

1000/100 000) zgodnie z propozycją Głównego Epidemiologa. 

Przepisy dotyczące świadectw i testów na granicach zostają bez zmian do 1 czerwca. 

Zasady dotyczące testów i przedstawiania zaświadczeń na granicach pozostaną bez zmian 

przynajmniej do 1 czerwca. Osoby, które okażą świadectwo szczepienia lub wcześniejszej infekcji, 

powinny przejść jeden test i podlegają zasadom kwarantanny w trakcie oczekiwania na wynik. Inni 

poddają się dwóm testom i przechodzą pięciodniową kwarantannę pomiędzy testami. Od 1 czerwca 

do krajów określonych jako obszary niskiego ryzyka będą miały zastosowanie mniej rygorystyczne 

zasady. 

Regularna ocena ryzyka względem obszarów: Od 7 maja co dwa miesiące będzie wydawana ocena 

ryzyka, dotycząca stanu i rozwoju epidemii, na podstawie której będą opierały się  decyzje dotyczące 

działań granicznych. Ocena ryzyka opiera się m.in. na klasyfikacji kodowania kolorami Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Epidemiologicznego. 
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