
COVID-19  
Procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr  

– aktualizacja z dn. 28 stycznia 2022 r. 
 
 

 
WAŻNA UWAGA 
 
Poniżej znajduje się opis nowych procedur bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr, 
które zaczną obowiązywać od 1 marca 2022 r. (zob. część A).  
 
Do tego czasu podróżni będą zobowiązani przestrzegać tymczasowych obostrzeń opisanych 
w niniejszej ramce, które obecnie obowiązują ze względu na pojawienie się wariantu 
Omicron. 
 
Zgodnie z tymczasowymi obostrzeniami wszyscy podróżni w wieku 12 lat i starsi 
przylatujący na Cypr są zobowiązani posiadać albo negatywny wynik testu PCR zachowujący 
ważność do 72 godzin przed wylotem albo negatywny wynik szybkiego testu antygenowego 
(antigen rapid test) zachowujący ważność do 24 godzin przed wylotem oraz są zobowiązani 
wykonać odpłatnie po przylocie na lotnisku test PCR, niezależnie od tego czy są w pełni 
zaszczepieni lub niedawno ozdrowieli z COVID-19. Koszt testu wynosi odpowiednio 15 euro 
na lotnisku w Larnace i 19 euro na lotnisku w Pafos. Wynik testu będzie dostępny w ciągu 
kilku godzin na platformie cyfrowej www.covid-testcyprus.com. 
 
Ponadto wszyscy podróżni powinni także poddać się szybkiemu testowi antygenowemu  
po upływie 72 godzin od daty przylotu. Szybki test antygenowy wykonuje się nieodpłatnie  
w punktach pobrań wskazanych przez cypryjskie Ministerstwo Zdrowia, po okazaniu karty 
pokładowej oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub 
paszportu). Osoby, które otrzymały trzecią dawkę szczepionki dwudawkowej lub drugą 
dawkę szczepionki jednodawkowej, są zwolnione z obowiązku wykonania szybkiego testu 
antygenowego. 
 

 
 
A. Wjazd do kraju (Uwaga! Poniższe zasady obowiązują od 1 marca 2022 r.) 
 
1a) Jakie są wymagania dotyczące wjazdu do kraju? 
 
Cypr stosuje system klasyfikacji państw przy użyciu kolorów, oparty na mapach ECDC 
(Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób), który wspomaga skoordynowane 
podejście w celu umożliwienia swobodnego przepływu osób. Rozróżniono trzy kategorie oznaczone 
kolorami: zieloną, czerwoną i szarą. Kategoria zielona Republiki Cypryjskiej odpowiada kategorii 
zielonej i pomarańczowej ECDC, natomiast kategoria czerwona Republiki Cypryjskiej odpowiada 
kategorii czerwonej i ciemnoczerwonej ECDC. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku krajów 
oznaczonych na mapach ECDC jako szare lub w przypadku krajów trzecich, których nie 
uwzględniono na mapach ECDC, władze cypryjskie stosują osobną ocenę. Kategoria szara 
Republiki Cypryjskiej dotyczy krajów, o których nie ma wystarczających informacji, co powoduje, że 
osoby podróżujące z tych krajów, a niebędące w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 muszą 
uzyskać specjalne zezwolenie, aby móc podróżować na Cypr. 
 
W poniższych tabelach zestawiono wymagania dotyczące wjazdu na Cypr: 
 
 
 

http://www.covid-testcyprus.com/
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Wymagania dot. wjazdu  
 (dla osób w pełni zaszczepionych lub 

ozdrowieńców)* 

Kategoria  
zielona 

Kategoria 
czerwona 

Kategoria 
szara 

Uzyskanie przepustki Cyprus Flight Pass w ciągu 48 
godzin przed wylotem 

TAK TAK TAK 

Wykonanie testu PCR w ciągu 72 godzin przed wylotem 
lub szybkiego testu antygenowego w ciągu 24 godzin 
przed wylotem (na koszt podróżnego) 

NIE NIE NIE 

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

NIE NIE NIE 

Poddanie się obowiązkowej 14-dniowej samoizolacji po 
przylocie 

NIE NIE NIE 

* Definicja osoby w pełni zaszczepionej lub ozdrowieńca zob. pkt 1 b). 
 

 

Wymagania dot. wjazdu  
(dla osób niezaszczepionych oraz niebędących 

ozdrowieńcami) 

Kategoria  
zielona 

Kategoria 
czerwona 

Kategoria 
szara 

Uzyskanie przepustki Cyprus Flight Pass w ciągu 48 
godzin przed wylotem 

TAK TAK TAK 

Wykonanie testu PCR w ciągu 72 godzin przed 
wylotem lub szybkiego testu antygenowego w ciągu 
24 godzin przed wylotem (na koszt podróżnego) 

TAK TAK TAK 

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

NIE TAK TAK 

Poddanie się obowiązkowej 14-dniowej samoizolacji 
po przylocie 

NIE NIE TAK 

 

Lista krajów zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii jest dostępna na stronie internetowej: 
www.cyprusflightpass.gov.cy. Podróżni powinni stale odwiedzać tę platformę internetową w celu 
śledzenia na bieżąco ewentualnych zmian, które mogą mieć wpływ na ich podróż. 
 
1b) Jakie procedury obowiązują na miejscu podróżnych, którzy zostali w pełni zaszczepieni przeciw 
COVID-19 lub niedawno ozdrowieli z COVID-19? 
 
Pasażerowie zaszczepieni lub ozdrowieńcy mogą odbyć podróż do Republiki Cypryjskiej przy 
założeniu, że spełniają jeden z dwóch poniższych warunków” 
 

i. Posiadają unijny cyfrowy certyfikat szczepienia przeciw COVID lub ozdrowienia z COVID-19, 
bądź równoważne zaświadczenie o szczepieniu lub powrocie do zdrowia wydane przez 
państwa trzecie, które dołączyły do systemu unijnych cyfrowych certyfikatów COVID 
(EUDCC).  

ii. Posiadają ważne zaświadczenie o szczepieniu wydane przez właściwe organy państw 
trzecich.  
 

Należy zaznaczyć, że certyfikaty szczepień wydawane przez właściwe organy: Albanii, Andory, 
Armenii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Republiki Zielonego Przylądka, Chorwacji, Czech, Danii, 
Salwadoru, Estonii, Wysp Owczych, Finlandii, Francji, Gruzji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, 
Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Libanu, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Mołdawii, 
Monako, Czarnogóry, Maroka, Holandii, Nowej Zelandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Panamy, 
Polski, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, 
Szwajcarii, Tajwanu, Tajlandii, Tunezji, Togo, Turcji, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
Wielkiej Brytanii i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej (Jersey, Guernsey i Isle of Man), 

http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
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Urugwaju, Watykanu są akceptowane wyłącznie w formie unijnego cyfrowego certyfikatu 
COVID lub równoważnego – więcej informacji zob. pkt 2. 
Cypr uznaje za uprawniające do odbycia podróży następujące szczepionki: AstraZeneca 
(Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson/Janssen, Sputnik 
V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBP COVID-19), Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Novavax 
Nuvaxovid COVID-19 i Sputnik Light (ta ostatnia jedynie w przypadku podania jako dawka 
przypominająca). 
 
Podróżnych w wieku 18 lat i starszych uznaje się za w pełni zaszczepionych jedynie jeśli nie 
upłynęło 270 dni (9 miesięcy) od podania drugiej dawki szczepionki dwudawkowej lub pierwszej 
dawki szczepionki jednodawkowej. W przeciwnym wypadku powinni otrzymać dawkę 
przypominającą / trzecią szczepionki dwudawkowej lub dawkę przypominającą / drugą szczepionki 
jednodawkowej. Podróżnych w wieku 18 lat i młodszych uznaje się za osoby, które ukończyły pełen 
cykl szczepień, jeśli otrzymały drugą dawkę szczepionki dwudawkowej lub pierwszą dawkę 
szczepionki jednodawkowej.  
 
Za ozdrowieńców uznaje się osoby, w przypadku których upłynęło 10 dni od uzyskania 
pozytywnego wyniku testu na COVID-19, a status ten jest zachowany przez okres 180 dni 
 
Podróżni, którzy będą mogli udowodnić, że otrzymali wszystkie wymagane dawki 
autoryzowanej szczepionki lub niedawno ozdrowiały z COVID-19 nie będą musieli poddawać 
się żadnym testom, w celu odbycia podróży na Cypr, niezależnie od kategorii kraju wylotu. 
Należy przy tym zaznaczyć, że Republika Cypryjska nadal zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzania testów wśród pasażerów losowo wybranych rejsów. Oprócz tego, wszyscy 
podróżni są zobowiązani do przestrzegania wszelkich obowiązujących na miejscu procedur 
bezpieczeństwa.  
 
1c) Jakie procedury obowiązują na miejscu podróżnych, którzy nie zostali w pełni zaszczepieni 
przeciw COVID-19 lub nie są ozdrowieńcami? 
 

i. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii ZIELONEJ są zobowiązane wykonać  
w certyfikowanym laboratorium albo test molekularny PCR (próbka powinna zostać pobrana 
w ciągu ostatnich 72 godzin przed wylotem) albo szybki test antygenowy (próbka powinna 
zostać pobrana w ciągu ostatnich 24 godzin przed wylotem) oraz przesłać zaświadczenie 
potwierdzające uzyskanie negatywnego wyniku testu na platformę Cyprus Flight Pass. 
Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z tego wymogu. Wszyscy podróżni są 
zobowiązani wypełnić formularz na platformie Cyprus Flight Pass, w którym zostaną 
poproszeni o udzielenie niezbędnych informacji i złożenie wymaganych deklaracji. 
 

ii. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii CZERWONEJ są zobowiązane 
wykonać w certyfikowanym laboratorium albo test molekularny PCR (próbka powinna zostać 
pobrana w ciągu ostatnich 72 godzin przed wylotem) albo szybki test antygenowy (próbka 
powinna zostać pobrana w ciągu ostatnich 24 godzin przed wylotem) oraz przesłać 
zaświadczenie potwierdzające uzyskanie negatywnego wyniku testu na platformę Cyprus 
Flight Pass. Są także zobowiązane wykonać odpłatnie po przylocie test molekularny PCR. 
Koszt testu wynosi odpowiednio 15 euro na lotnisku w Larnace i 19 euro na lotnisku w 
Pafos. Wynik testu będzie dostępny w ciągu kilku godzin na platformie cyfrowej www.covid-
testcyprus.com. Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z obowiązku poddania się 
testom. Wszyscy podróżni są zobowiązani wypełnić formularz na platformie Cyprus Flight 
Pass, w którym zostaną poproszeni o udzielenie niezbędnych informacji i złożenie 
wymaganych deklaracji.  
 
 
 

http://www.covid-testcyprus.com/
http://www.covid-testcyprus.com/
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iii. Podróż na Cypr z krajów zaklasyfikowanych do kategorii SZAREJ będą mogli odbyć jedynie: 
1. Obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie i dzieci), 
2. Rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej, 
3. Obywatele państw członkowskich UE, obywatele państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (w tym Islandii, Lichtensteinu, Norwegii) i Szwajcarii, 
4. Osoby uprawnione do wjazdu do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji 

Wiedeńskiej, 
5. Obywatele państw trzecich, pod warunkiem uzyskania zawczasu pisemnego 

zezwolenia Republiki Cypryjskiej, zgodnie z Dekretem o Kwarantannie z 2021 r. 
Wniosek o uzyskanie Specjalnego Zezwolenia należy złożyć poprzez platformę 

Cyprus Flight Pass (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission-
request). 
 

Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii SZAREJ są zobowiązane wykonać  
w certyfikowanym laboratorium albo test molekularny PCR (próbka powinna zostać pobrana w 
ciągu ostatnich 72 godzin przed wylotem) albo szybki test antygenowy (próbka powinna zostać 
pobrana w ciągu ostatnich 24 godzin przed wylotem) oraz przesłać zaświadczenie 
potwierdzające uzyskanie negatywnego wyniku testu na platformę Cyprus Flight Pass. Są 
także zobowiązane wykonać odpłatnie po przylocie test molekularny PCR. Koszt testu wynosi 
odpowiednio 15 euro na lotnisku w Larnace i 19 euro na lotnisku w Pafos. Wynik testu będzie 
dostępny w ciągu kilku godzin na platformie cyfrowej www.covid-testcyprus.com. Dodatkowo, 
osoby te muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej samoizolacji / kwarantannie lub 
obowiązkowej 7-dniowej samoizolacji / kwarantannie, pod warunkiem, że siódmego dnia 
wykonają kolejny test PCR na własny koszt. Wynik testu laboratoryjnego należy przesłać na 
platformę Cyprus Flight Pass. Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z obowiązku poddania 
się testom. Wszyscy podróżni są zobowiązani ponadto wypełnić formularz na platformie Cyprus 
Flight Pass, w którym zostaną poproszeni o udzielenie niezbędnych informacji i złożenie 
wymaganych deklaracji.  
 

2) Jakie procedury na miejscu obowiązują osoby posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID 
(EUDCC) lub równoważne? 
 
 W ramach procedury EUDCC akceptowane są następujące zaświadczenia (certyfikaty): 
 

a. Zaświadczenie o szczepieniu (wydane po zakończeniu pełnego cyklu szczepień przez 
daną osobę). Cypr uznaje za uprawniające do odbycia podróży następujące szczepionki: 
AstraZeneca (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, 
Johnson&Johnson/Janssen, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBP COVID-
19), Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Novavax Nuvaxovid COVID-19 i Sputnik Light (ta 
ostatnia jedynie w przypadku podania jako dawka przypominająca). 

 
 b. Zaświadczenie o ozdrowieniu z COVID-19 (wydawane po 10 dniach od uzyskania  
 pozytywnego wyniku testu i zachowujące ważność przez okres 180 dni). 
 

c. Zaświadczenie o uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR (próbka powinna 
zostać pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) lub szybkiego testu antygenowego 
(próbka powinna zostać pobrana w ciągu 24 godzin przed wylotem). 

 
Posiadacze zaświadczenia EUDCC wydanego na podstawie uzyskania szczepienia lub ozdrowienia 
z COVID-19 albo równoważnego będą zwolnieni z wszelkich dodatkowych testów po przylocie na 
Cypr, niezależnie od kategorii kraju wylotu. Posiadacze certyfikatu EUDCC wydanego na podstawie 
uzyskania negatywnego wyniku testu lub równoważnego będą musieli postępować zgodnie z 
procedurami opisanymi w pkt 1c niniejszych procedur bezpieczeństwa dla osób podróżujących na 
Cypr. 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission-request
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission-request
http://www.covid-testcyprus.com/
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Zaświadczenia o szczepieniu oraz zaświadczenia o ozdrowieniu z COVID-19 wydawane przez 
właściwe organy: Albanii, Andory, Armenii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Republiki Zielonego Przylądka, 
Chorwacji, Czech, Danii, Salwadoru, Estonii, Wysp Owczych, Finlandii, Francji, Gruzji, Niemiec, 
Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Libanu, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, 
Malty, Mołdawii, Monako, Czarnogóry, Maroka, Holandii, Nowej Zelandii, Macedonii Północnej, 
Norwegii, Panamy, Polski, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Singapuru, 
Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanu, Tajlandii, Tunezji, Togo, Turcji, Ukrainy, Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej (Jersey, Guernsey i 
Isle of Man), Urugwaju, Watykanu są akceptowane wyłącznie w formie unijnego cyfrowego 
certyfikatu (EUDCC) lub równoważnego 
 
Osoby posiadające zaświadczenie EUDCC (lub równoważne) są zobowiązane podać wszystkie 
wymagane informacje na platformie Cyprus Flight Pass (zob. pkt 3 poniżej). Certyfikatu EUDCC 
(lub równoważnego) nie trzeba przesyłać na platformę Cyprus Flight Pass. Podróżny ponosi 
pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji i w takim przypadku będzie podlegał 
karom po przylocie na Cypr. Podróżni mogą nadal podlegać wyrywkowym testom po przylocie i w 
dalszym ciągu są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących na miejscu procedur 
bezpieczeństwa. 
 
3) Jakie dokumenty są wymagane do odbycia podróży na Cypr? 
 

a. Przepustka Cyprus Flight Pass (uprawniająca do odbycia podróży na Cypr) musi być 
wydana przed podróżą za pośrednictwem strony internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy. 
Wszyscy pasażerowie podróżujący do Republiki Cypryjskiej muszą wypełnić formularz 
Cyprus Flight Pass oraz podać z wyprzedzeniem wszelkie niezbędne informacje, a także 
przedłożyć wymagane dokumenty. Uzyskanie przepustki za pośrednictwem platformy jest 
obowiązkowe dla wszystkich osób, które chciałyby udać się do Republiki Cypryjskiej. 
JEDYNIE w sytuacji usterki technicznej bądź zaplanowanych prac konserwacyjnych 
platformy elektronicznej (ogłoszonych oficjalnie na platformie), pasażerowie mogą wypełnić 
wymagane formularze ręcznie. Formularze można pobrać ze strony internetowej: 
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/technical-issues. W tym przypadku podróżni są 
zobowiązani posiadać przy sobie wymagane dokumenty w wersji papierowej.  

 
b. W przypadku zaświadczeń o szczepieniu posiadanych jedynie w wersji papierowej, kopię 

zaświadczenia należy przesłać przed podróżą na platformę Cyprus Flight Pass. Należy 
również podać szczegółowe informacje dotyczące szczepień. Za weryfikację autentyczności 
zaświadczeń odpowiadają wyłącznie służby kontroli granicznych w kraju wyjazdu. Podróżny 
ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji i w takim przypadku 
będzie podlegał karom po przylocie na Cypr. 
 

c. Przepustka Cyprus Flight Pass będzie zawierała następujące punkty: a) dane osobowe 
pasażera, b) oświadczenie, że podróż odbywa się na własną odpowiedzialność i że  
Republika Cypryjska lub działający na miejscu usługodawcy nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zakażenie na jakimkolwiek etapie podróży, c) oświadczenie, że po 
powrocie do swojego kraju podróżny poinformuje cypryjskie służby medyczne, jeżeli w ciągu 
14 dni od opuszczenia wyspy wystąpią u niego objawy COVID-19, d) deklarację, że jeśli 
podróżny uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19 nie będzie podróżował do Republiki 
Cypryjskiej, chyba że upłynęło co najmniej 10 dni od momentu uzyskania pozytywnego 
wyniku testu na COVID-19, e) wniosek, w przypadku niezaszczepionych obywateli państw 
trzecich, podróżujących z krajów zaklasyfikowanych do Kategorii Szarej, którzy chcieliby 
uzyskać specjalne zezwolenie na wjazd, który należy złożyć w formie elektronicznej za 
pośrednictwem poniższej strony: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission. 
 

http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/technical-issues
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission
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d. Linie lotnicze nie zezwolą pasażerom wejść na pokład samolotu i odbyć podróży do 
Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass (jednakże weryfikowanie informacji 
zawartych w przepustce Cyprus Flight Pass pasażera NIE należy do obowiązków linii 
lotniczych). Podróżni przylatujący do Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight 
Pass będą podlegali karze grzywny w wysokości 300 euro. Każdy podróżny, który odmówi 
wykonania wymaganego testu PCR po przylocie, będzie musiał poddać się obowiązkowej 
10-dniowej kwarantannie oraz pokryć koszty transportu, zakwaterowania, posiłków i 
napojów. 

 
 
B. Procedury podróży 
 
4) Jakich procedur można spodziewać się na pokładzie samolotów? 
 

a. Przed wejściem na pokład samolotu pasażerowie muszą okazać przepustkę Cyprus 
Flight Pass. 

b. Podróżnemu może zostać sprawdzona temperatura zanim zostanie wpuszczony na 
pokład samolotu. 

c. Podczas podróży samolotem obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych. 
 
5) Jakich procedur należy się spodziewać na cypryjskich lotniskach / w terminalach portowych? 
 

a. Przy wejściach i w korytarzach będą mogli przebywać wyłącznie podróżni oraz 
pracownicy. 

b. Przy wejściu na teren terminalu podróżnym zostanie sprawdzona temperatura. 
c. Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe na terenie całego terminalu. 

 
 

C. Poruszanie się w miejscu docelowym 
 
6) Czy są jakieś lokalne ograniczenia w poruszaniu się? 
 
Aby móc korzystać z niektórych usług, gdzie gromadzi się duża liczba osób, w przypadku kontroli 
przez upoważnioną osobę należy okazać na miejscu Cyprus Flight Pass (np. w kościołach, salach 
konferencyjnych, salach weselnych, miejscach imprez, centrach handlowych, muzeach, kasynach, 
parkach rozrywki, na placach zabaw, stanowiskach archeologicznych, podczas minirejsów itp.). 
 
Wraz z Cyprus Flight Pass mogą być wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające, że 
podróżni nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na Cyprze, np. kopia biletu lotniczego i/lub 
rezerwacji hotelowej. Dlatego też, podróżni powinni mieć zawsze przy sobie kopię wspomnianych 
dokumentów wraz z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). 
 
W przypadku przemieszczania się w obrębie miejsca pobytu, przepustka Cyprus Flight Pass 
zachowuje ważność przez 7 dni (włącznie) licząc od daty przylotu na Cypr (data przylotu jest 
traktowana jako dzień 1.). Od 8. dnia po przylocie wymagana jest miejscowa przepustka tzw. Safe 
Pass* (dowód szczepienia lub ozdrowienia z COVID-19). Wystarczający jest także ważny Unijny 
Certyfikat COVID (lub równoważny), pod warunkiem, że został wydany na podstawie szczepienia 
lub ozdrowienia z COVID-19. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat test PCR wykonany w ciągu ostatnich 
72 godzin lub szybki test antygenowego wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin jest także 
honorowany. 
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Posiadanie Safe Pass gwarantuje wstęp do: klubów nocnych, dyskotek, sal tanecznych, restauracji, 
kawiarni, barów, pubów i innych obiektów gastronomicznych (w tym lokali gastronomicznych w 
galeriach handlowych), teatrów, amfiteatrów, kin, sal widowiskowych, stadionów zadaszonych i na 
świeżym powietrzu. 
 
Do miejsc, w których nie trzeba okazywać Cyprus Flight Pass lub Safe Pass należą: plaże, miejsca 
piknikowe, promenady, miejsca przeznaczone do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz 
obiekty hotelowe (dotyczy jedynie gości hotelowych). 
 
* Należy zaznaczyć, że dla celów Safe Pass zaświadczenie o szczepieniu uważa się za 
przedawnione, gdy od podania drugiej dawki szczepionki dwudawkowej lub pierwszej dawki 
szczepionki jednodawkowej upłynęło 7 miesięcy. W tym przypadku, aby móc przemieszczać się w 
obrębie miejsca pobytu, wymagany jest test laboratoryjny PCR wykonany w ciągu ostatnich 72 
godzin lub szybki test antygenowy wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin. 
 
 
D. Procedury bezpieczeństwa na miejscu 
 
7) Czy są jakieś ogólnie obowiązujące procedury bezpieczeństwa? 
 

a. Opracowano ulepszone procedury dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny dla 
wszystkich obiektów hotelarskich, obiektów kulturalnych i rozrywkowych, a przed 
otwarciem miejsca docelowego dla odwiedzających przeprowadzono intensywne 
szkolenia personelu. 

b. Obowiązują środki mające zapewnić zachowanie dystansu fizycznego, aby osoby 
nienależące do tej samej grupy wycieczkowej pozostawały w rozsądnym oddaleniu od 
siebie tj. 2 m2 na zewnątrz, 3 m2 w pomieszczeniach zamkniętych.  

c. Wszystkie miejsca publiczne w pomieszczeniach zamkniętych są odpowiednio 
wietrzone, w taki sposób, aby oprócz klimatyzacji był zapewniony regularny dopływ 
świeżego powietrza. 

d. We wszystkich obiektach, przy wejściach, na recepcji, w lobby, toaletach publicznych, 
windach itp. dostępne są płyny antybakteryjne. 

e. Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach 
zamkniętych (w taksówkach, autobusach, dżipach przeznaczonych do nurkowego safari, 
w windach, teatrach, centrach handlowych itp.) oraz w miejscach publicznych na 
zewnątrz. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe w lokalach gastronomicznych, 
przeznaczonych do spożywania posiłków i napojów na miejscu (restauracjach, 
kawiarniach, barach, barach szybkiej obsługi, barach hotelowzch itp.). Nie ma także 
obowiązku noszenia maseczek ochronnych na plażach, basenach i miejscach, 
przeznaczonych do aktywności fizycznej. Podróżni powinni zawsze sprawdzać na stronie 
internetowej Visit Cyprus (https://www.visitcyprus.com) najnowsze informacje, ponieważ  
obowiązujące procedury mogą ulec zmianie w krótkim czasie. 
 

8) Transport autobusami / wypożyczonymi samochodami / taksówkami / dżipami oraz jachtami 
przeznaczonymi do nurkowego safari 
 

a. Częste wietrzenie i dezynfekcja. 
b. Wynajmowane samochody / jachty są regularnie dezynfekowane (łącznie z kluczykami) 

po zwróceniu do wypożyczalni. 
c. Wszystkie często dotykane powierzchnie (klamki, siedzenia itp.) są dezynfekowane po 

przewiezieniu każdej grupy pasażerów.  
d. W autobusach wycieczkowych może być jednocześnie zajętych 100% miejsc.   

 
 

https://www.visitcyprus.com/
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9) Baseny, plaże i parki wodne 
 

a. Leżaki, parasole, skrytki są dezynfekowane po każdorazowym użyciu. 
b. Pomiędzy parasolami jest zachowany odstęp 4 metrów, natomiast pomiędzy leżakami 

używanymi przez osoby należące do różnych grup – odstęp 2 metrów. 
c. Z zasady zachowania dystansu fizycznego zwolnieni są ratownicy, wezwani do podjęcia 

czynności ratujących życie. 
 

10)  Obiekty zakwaterowania  
 

a. Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi mają obowiązek 
noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk. Dla personelu sprzątającego 
obowiązkowe jest także noszenie rękawiczek. 

b. Goście są zobowiązani zachować dystans podczas meldowania się w recepcji. 
c. Pokoje nie będą udostępniane nowym gościom zanim nie zostaną odpowiednio 

zdezynfekowane, sprzątnięte i wywietrzone po opuszczeniu ich przez poprzednich gości. 
d. Karty/klucze do pokojów są dezynfekowane po każdym wymeldowaniu gości. 
e. Przy każdym stanowisku z bufetem samoobsługowym są zamontowane odpowiednie 

osłony ochronne lub dostępne maseczki ochronne oraz dyspensery płynu 
dezynfekującego. Posiłki i napoje mogą być także serwowane bezpośrednio przez 
obsługę.   

f. Minimalna powierzchnia zajmowana przez osoby nienależące do tej samej grupy wynosi 
2 m2 na zewnątrz i 3 m2 w pomieszczeniach zamkniętych. 

  
11) Restauracje, bary, kawiarnie, puby i kluby nocne 
 

a. Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi i pracujący na 
zapleczu mają obowiązek noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk. 

b. Przy wspólnym stoliku może zasiadać maksymalnie 8 osób. Podróżni powinni zawsze 
sprawdzać na stronie internetowej Visit Cyprus (https://www.visitcyprus.com) 
najnowsze informacje, ponieważ  obowiązujące procedury mogą ulec zmianie w krótkim 
czasie. 

c. Minimalna powierzchnia zajmowana przez osoby nienależące do tej samej grupy wynosi 
2 m2. 

d. Karty menu są dezynfekowane po każdym użyciu, chyba że są jednorazowego użytku; 
mogą być także wystawione w różnych, ogólnie dostępnych miejscach w lokalu lub 
udostępnione elektronicznie. 

e. Wszystkie często dotykane powierzchnie są dezynfekowane po każdym użyciu, np. 
krzesła, stoły, młynki pieprzu/soli, butelki z sosem, elektroniczne terminale płatnicze itp. 

f. Przy wejściu jest zamieszczona informacja dot. maksymalnej dozwolonej liczby gości 
przebywających w lokalu w danym momencie. 

 
 
E. Przeprowadzanie testów i poddanie kwarantannie na miejscu  
 
12) Czy podróżni będą losowo poddawani testom na miejscu? 
 

Wszyscy pasażerowie losowo wybranych rejsów mogą zostać poproszeni o poddanie się 
testowi na COVID-19 po przylocie, niezależnie od kraju wylotu. W tym przypadku, koszt 
wykonania testu ponosi rząd cypryjski. Z testu zwolnione są dzieci poniżej 6 roku życia.  
 
 
 

https://www.visitcyprus.com/
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13) Co z podróżnymi, którzy podczas pobytu na Cyprze uzyskają pozytywny wynik testu na 
COVID-19? Co z osobami pozostającymi w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi? Kto pokryje 
koszty hospitalizacji i leczenia? 
 

a. Rząd Republiki Cypryjskiej zobowiązał się zaopiekować wszystkimi podróżnymi, którzy 
uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa podczas pobytu na Cyprze, a także 
osobami pozostającymi z nimi w bliskim kontakcie. Rząd cypryjski zapewni tym osobom  
osobne obiekty hotelarskie i pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz leczenia. 
Podróżny będzie musiał jedynie ponieść koszt transferu na lotnisko oraz lotu 
repatriacyjnego, we współpracy z jego biurem podróży i/lub liniami lotniczymi. Zapewnienie 
osobnego obiektu hotelarskiego nie tylko zagwarantuje odpowiednią opiekę pacjentom, ale 
także spowoduje, że inni podróżni będą mogli mieć pewność, że ich hotel jest wolny od 
COVID-19.  

b. Co istotne, dla podróżnych z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa udostępniono 
szpital covidowy z nadwyżką dostępnych łóżek i oddziałów intensywnej opieki medycznej 
wyposażonych w respiratory. 

c. Dodatkowo, udostępniono 300 pokoi w hotelach przeznaczonych do odbycia kwarantanny 
dla osób uznawanych za osoby, które miały bliski kontakt z osobami, które otrzymały 
pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba pokoi może zostać zwiększona w krótkim 
czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

 
14) Jak należy definiować osobę, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną? 
 

a. Osoba ta jest definiowana jako osoba, która miała bliski kontakt fizyczny z osobą, która 
uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa np. przebywała w odległości mniejszej 
niż 2 m przez ponad 15 minut. 

b. Śledzenie kontaktów osób zakażonych, odbywających wspólny lot samolotem, dotyczy 
jedynie pasażerów należących do tej samej rodziny. 

c. Zgodnie z procedurą stosowaną w przypadku osób, które miały bliski kontakt z osobą 
zakażoną, kwarantannie podlegają TYLKO następujące kategorie osób: 

 Osoby, które nie ukończyły pełnego cyklu szczepień. 

 Osoby, w przypadku których upłynęło 7 miesięcy od ukończenia pełnego cyklu 
szczepień. 

 Osoby posiadające zaświadczenie ozdrowienia z COVID-19, starsze niż 90 dni od daty 
wystawienia. 

 
15) Jak długo trwa kwarantanna osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną?  
 

a. Zazwyczaj okres kwarantanny wynosi 10 dni. Podróżni odbywający kwarantannę w hotelu 
wyznaczonym dla osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną są poddawani 
bezpłatnemu testowi (PCR) siódmego dnia i jeśli uzyskają wynik negatywny zostają 
zwolnieni z kwarantanny. Kwarantanna może zostać dodatkowo skrócona, jeśli lot 
powrotny pasażera miałby się odbyć przed jej upływem. W tym przypadku podróżny musi 
uzyskać negatywny wynik testu na koronawirusa na dzień przed wylotem (należy wykonać 
test PCR na własny koszt). Należy zaznaczyć, że podczas kwarantanny podróżny ma 
obowiązek samoizolacji w swoim pokoju lub wskazanym miejscu przez cały okres jej 
trwania.  

b.  
16) Jak długo trwa kwarantanna osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19?  
 

c. Kwarantanna osób zakażonych wynosi 10 dni od daty uzyskania pozytywnego wyniku 
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testu. 

F. Dodatkowe informacje 
 
17) Skąd podróżni mają czerpać na bieżąco informacje na temat aktualnych wydarzeń i procedur 
wdrożonych na miejscu? 
 

a. Cypryjskie Ministerstwo Turystyki uruchomiło w tym celu adres e-mail: 
travel2022@visitcyprus.com. 

b. Powołano specjalny zespół ekspertów, którzy odpowiadają na zapytania podróżnych za 
pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger (www.facebook.com/VisitCyprus.cy). 
Dodatkowe strony internetowe są dostępne w następujących krajach: UK, DE, RU, SWE, 
FR, AT, GR, IT, UKR, NED, POL, BEL, ES, CH, ISR.  

c. Do pomocy podróżnym, którzy chcieliby zasięgnąć informacji dotyczących 
CyprusFlightPass, uruchomiono specjalną infolinię. Infolinia (tzw. help desk) jest czynna od 
poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 – 20:00, czasu cypryjskiego. Konsultanci 
odpowiadają na zapytania telefoniczne: pod numerem: 1474 (na Cyprze) oraz  
pod numerem: +357 22 285 757 (połączenia z zagranicy). Natomiast zapytania pisemne 
można przesyłać za pośrednictwem e-platformy: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/contact-
us. 

d. Wszelkie niezbędne informacje są także dostępne na stronach internetowych: 
www.visitcyprus.com i www.cyprusflightpass.gov.cy. 

mailto:travel2022@visitcyprus.com
http://www.facebook.com/VisitCyprus.cy
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/contact-us
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/contact-us
http://www.visitcyprus.com/
http://www.cyprusflightpass.gov.cy/

