Nowe zasady dotyczące kwarantanny, izolacji i testowania na granicy
Pasażerowie przybywający do Islandii w dniu 19 sierpnia 2020 r. i później mogą albo poddać się
dwóm testom przesiewowym na obecność koronawirusa wraz z pięciodniową kwarantanną do czasu
poznania wyników drugiego testu, albo nie poddawać się testowi na granicy, ale 14 dni po
przyjeździe spędzić na kwarantannie. Stosowne rozporządzenie ministerialne obowiązuje od północy
18 sierpnia. Wymóg dotyczący kwarantanny i/lub testów dotyczy wszystkich osób, które w ciągu
ostatnich 14 dni spędziły ponad 24 godziny w miejscach określonych jako obszary potencjalnego
ryzyka zakażenia. Obecnie oznacza to wszystkie kraje poza Islandią. Dzieci urodzone w 2005 roku lub
później są zwolnione z obowiązku poddania się testom przesiewowym i kwarantannie, podobnie jak
osoby, które po przejściu testów PCR na koronawirusa uzyskały od islandzkich organów opieki
zdrowotnej zaświadczenie o przebytym zakażeniu chorobą COVID-19 i zakończeniu izolacji lub jeśli
na podstawie pomiarów przeciwciał wykazano, że wyzdrowiały po infekcji COVID-19. Pasażerowie
tranzytowi, którzy nie opuszczają terminali na granicy, nie są zobowiązani do poddania się testom
przesiewowym ani kwarantannie.
Osoby wjeżdżające do Islandii muszą się wstępnie zarejestrować, wypełniając formularz online i
podając dane kontaktowe, informacje gdzie przebywały i gdzie zamierzają przebywać podczas
kwarantanny w Islandii oraz informacje na temat stanu zdrowia. Przewoźnicy pasażerów
przybywających do Islandii zobowiązani są do zwrócenia im uwagi na wymóg wstępnej rejestracji z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Zasady kwarantanny są następujące:
Osoby poddane kwarantannie:
a.

mogą opuścić dom lub miejsce, w którym odbywają kwarantannę, tylko w razie
konieczności, np. aby skorzystać z niezbędnych usług medycznych; wolno im chodzić na
spacery, pod warunkiem zachowania odległości co najmniej dwóch metrów od innych
osób;

b.

nie mogą przyjmować gości w domu lub w innym miejscu odbywania kwarantanny;

c.

nie mogą korzystać z transportu publicznego; wolno im korzystać z taksówek;

d.

nie mogą chodzić do pracy, do szkoły itp., gdzie przebywają inne osoby;

e.

nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, imprezach ani uczęszczać do miejsc, w których
gromadzi się duża liczba ludzi (dotyczy to także sklepów i aptek);

f.

nie mogą przebywać w pomieszczeniach ogólnodostępnych (przestrzeniach wspólnych) w
hotelach, budynkach wielorodzinnych lub podobnych miejscach, w tym na klatkach
schodowych, w pralniach lub wspólnych ogrodach/miejscach na świeżym powietrzu, z
wyjątkiem wyjścia i wejścia do budynku.

Opłaty
Opłata za test na granicy nie uległa zmianie i wynosi 9000 ISK, jeżeli uiszcza się ją z góry w momencie
wstępnej rejestracji, lub 11 000 ISK, jeżeli uiszcza się ją na przejściu granicznym. Drugi test
przesiewowy jest bezpłatny.
Kwarantanna związana z zatrudnieniem
Podobnie jak dotychczas, epidemiolog może zezwolić podlegającym kwarantannie osobom
(indywidualnie lub grupowo), które przyjeżdżają do Islandii w celu wykonywania pracy lub
określonych zadań, na poddanie się kwarantannie związanej z zatrudnieniem zamiast kwarantanny

domowej. W czasie kwarantanny związanej z zatrudnieniem dana osoba może podróżować tylko do i
z miejsca pracy. Zasady dotyczące kwarantanny związanej z zatrudnieniem pozostają bez zmian.

