
 

 

21 maja 2021 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Sprawiedliwości  

Rozporządzenie w sprawie zasad na 
granicy przedłużono do 15 czerwca  

Minister Zdrowia podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca obowiązywania 

rozporządzenia w sprawie kwarantanny, izolacji oraz testów na granicy islandzkiej w 

związku z COVID-19. W tym czasie zaklada się, że przynajmniej 60% populacji, z 75% 

jakie ma być zaszczepione, otrzyma pierwszą dawkę szczepienia. Zgadza się to z 

poglądem epidemiologa, że rozsądne jest, aby na razie nie zmieniać zasad w związku z 

testami na granicy, aby móc wprowadzać zniesienie tych testów w połowie czerwca. 

Wprowadzona zostanie nowelizacja przepisu, zgodnie z którym od 1 czerwca zostanie 

zniesiony obowiązkowy pobyt w ośrodkach epidemiologicznych w związku z 

przyjazdem z obszaru wysokiego ryzyka. Dzieje się tak, ponieważ częstość 

występowania zakażeń transgranicznych stale spada od czasu wprowadzenia 

obowiązkowego pobytu w ośrodkach epidemiologicznych. Zmniejszyła się również 

liczba krajów europejskich znajdujących się na liście obszarów wysokiego ryzyka. 

Przywrócone zostanie zatem korzystanie z ośrodków epidemiologicznych, tj. dla osób, 

które zostały objęte kwarantanną a nie mieszkają na Islandii lub z innych powodów nie 

mogą lub nie chcą samodzielnie izolować się w mieszkaniu. 

1 czerwca wygaśnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakazu 

podróżowania z określonych obszarów ryzyka z powodu COVID-19. 

Na dzisiejszym posiedzeniu Rządu zadecydowano, że wcześniejszy system opierający 

się na kodach kolorami nie wejdzie w życie. Dlatego, że celem jest przyspieszenie 

operacji granicznych we wszystkich krajach, niezależnie od sytuacji epidemicznej, co 

uważane jest za możliwe, ponieważ liczba zaszczepionych osób szybko rośnie. W takich 

warunkach nie ma korzyści z przyjęcia tego systemu na krótki okres czasu. 

Przewiduje się, że przy wyjeździe z Islandii w większym stopniu stosowane będą 

szybkie testy zamiast testów PCR, niezależnie od tego, czy będzie wyjazd za granicę 



będzie dotyczył Islandczyków, czy zagraniczych turystów. Mnisterstwo Zdrowia w 

dalszym ciągu pracuje nad ustaleniami jakie zostaną przedstawione w ciągu kilku dni.  

 


