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15 stycznia 2021 r. 
 
Drodzy partnerzy, 
 

Cypr znosi zakaz podróżowania wobec 56 krajów 
 
Szczęśliwego Nowego Roku! Mamy nadzieję, że wszyscy miło spędziliście przerwę od pracy 
w okresie świątecznym! 
 
W połowie grudnia informowaliśmy Was o zaktualizowanych procedurach odnośnie podróży 
i turystyki, które zaczną wkrótce obowiązywać. Przygotowano je w celu ustabilizowania 
przestrzeni powietrznej i utrzymania stałego ruchu lotniczego na wyspę, zapewniając przy 
tym ochronę zdrowia publicznego.  
 
Oparto je na dwóch głównych zasadach:  
 
1. Po pierwsze, procedury zawierają listę 56 krajów, wobec których zmniejszono 

ograniczenia w podróżowaniu na Cypr. Na liście znalazły się:    
 państwa członkowskie UE, 
 państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, 

Lichtenstein), 
 państwa trzecie wyszczególnione w Zaleceniu Rady UE (UE 2020/912 z dnia 30 

czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży 
do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia),  

 Zjednoczone Królestwo, Rosja, Izrael, Ukraina, Białoruś, Egipt, Jordania, Liban, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. 

 
2. Po drugie, w procedurach zawarto nowy system kategoryzacji państw, zharmonizowany 

ze standardami ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) 
zarówno pod względem oznaczenia kategorii danym kolorem, jak również oceny krajów 
pod kątem epidemicznym. Poszczególne kraje będą przenoszone pomiędzy kategoriami 
na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej, zaś odpowiadające poszczególnym 
kategoriom warunki wjazdu na terytorium Cypru pokazano w poniższej tabeli: 

 
 

Warunek wjazdu Kategoria  
zielona 

Kategoria 
pomarańczowa 

Kategoria 
czerwona 

Kategoria 
szara 

Uzyskanie przepustki Cyprus Flight 
Pass w ciągu 24 godzin przed 
wylotem 

TAK TAK TAK TAK 

Wykonanie testu PCR w ciągu 72 
godzin przed wylotem (na koszt 
podróżnego) 

NIE TAK TAK TAK 

Wykonanie testu PCR po przylocie 
na Cypr (na koszt podróżnego) 

NIE NIE TAK NIE 



Poddanie się obowiązkowej 14-
dniowej samoizolacji po przylocie 

NIE NIE NIE TAK 

Przeprowadzanie losowo testów po 
przylocie (na koszt rządu) 

TAK TAK TAK TAK 

 
Wcześniej zaznaczono, że powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 15 stycznia, kiedy to 
miał rozpocząć się okres przejściowy, obowiązujący do 28 lutego włącznie. Data rozpoczęcia 
okresu przejściowego została skorygowana ze względu na obawy dotyczące nowego szczepu 
wirusa i przesunięta na 1 lutego. Nowa data pozostaje tymczasowa, do czasu aż Światowa 
Organizacja Zdrowia dostarczy więcej informacji na temat nowego szczepu wirusa. 
 
To, co pozostaje niezmienione, to nasze zobowiązanie, że począwszy od 1 marca  
56 wspomnianych wyżej krajów zostanie wyłączonych z kategorii szarej, a zatem kraje te 
będą jedynie przenoszone pomiędzy kategoriami zieloną, pomarańczową i czerwoną. Będą 
one kategoryzowane na podstawie oceny ECDC i jedynie w przypadku, gdy dany kraj nie 
figuruje na listach ECDC, jego osobnej oceny dokona rząd cypryjski. 
 
Bez zmian pozostaje także nasze zobowiązanie, do tego, aby zagwarantować bezpieczeństwo 
każdemu, kto wybiera Cypr jako cel podróży. Jak zapowiedziano kilka miesięcy temu, 
wszystkim podróżnym, którzy podczas swojego pobytu uzyskają pozytywny wynik testu na 
koronawirusa, a także osobom pozostającym z nimi w bliskim kontakcie zostanie zapewniona 
opieka. A konkretnie, osobom tym rząd cypryjski zapewni osobne obiekty noclegowe i 
pokryje koszty ich zakwaterowania, wyżywienia i leczenia. 
 
Na zakończenie, jeszcze raz pragniemy podziękować Wam za wsparcie i zapewniamy, że 
pozostaniemy z Wami w bliskim kontakcie w miarę rozwoju sytuacji.   
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