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INFORMACJA PRASOWA 
Zasady podróżowania na Cypr dla osób zaszczepionych 

NIKOZJA, CYPR, 25 maja 2021 r. - Niedawno ogłoszono, że Cypr otworzył swoje granice dla osób 
podróżujących z państw członkowskich UE, krajów członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (w tym Norwegii i Islandii), Armenii, Bahrajnu, Białorusi, Kanady, Egiptu, Gruzji, 
Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Kataru, Rosji, Królestwa Arabii Saudyjskiej, Serbii, Szwajcarii, 
Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

Zasady podróżowania na Cypr oparte są na systemie kategoryzacji państw przy użyciu kolorów, przy 
czym wymagania wjazdowe różnią się w zależności od kategorii. Poniżej znajdują się wymagania 
dotyczące wjazdu, dla osób podróżujących na Cypr. 

Warunek wjazdu Kategoria  
zielona 

Kategoria 
pomarańczowa 

Kategoria 
czerwona 

Uzyskanie przepustki Cyprus Flight Pass w 
ciągu 24 godzin przed wylotem 

tak tak tak 

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

nie tak tak 

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

nie nie tak 

Poddanie się obowiązkowej samoizolacji po 
przylocie 

nie nie nie 

 
Szczepienie nie jest warunkiem koniecznym do odbycia podróży, jednak dla osób podróżujących z 
którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii, zaświadczenia o zaszczepieniu są akceptowane jako 
dodatkowe ułatwienie. Cypr uznaje za uprawniające do odbycia podróży  szczepionki Janssen / 
Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca),  Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik (Gam-
COVID-Vac) i Sinopharm (BBIBP COVID-19). 
 
Podróżni, którzy mogą udowodnić, że otrzymali wszystkie niezbędne dawki zatwierdzonej 
szczepionki, nie będą musieli poddawać się żadnym testom, aby odwiedzić Cypr, niezależnie od 
kategorii koloru, w której będzie znajdował się ich kraj wylotu. Co więcej, nie zostaną poddani 
kwarantannie, nawet, jeśli okaże się, że mieli bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19. 
 
Powyższe ułatwienie w podróżowaniu będzie obowiązywało od dnia podania wszystkich wymaganych 
dawek szczepionki, z wyjątkiem szczepionki Janssen / Johnson & Johnson, gdzie ułatwienie w 
podróżowaniu będzie obowiązywało po dwóch tygodniach od podania. 
 
Przed podróżą wszyscy pasażerowie muszą odwiedzić stronę https://cyprusflightpass.gov.cy/, aby 
dowiedzieć się, w jaki sposób mogą udokumentować swoje szczepienie oraz aby wygenerować 
przepustkę Cyprus Flight Pass. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, podróżni mogą odwiedzić stronę www.visitcyprus.com. 


