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Komunikat prasowy – Procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr, 
zaszczepionych przeciw COVID-19  

 
Niedawno ogłoszono, że Cypr otworzył swoje granice dla osób podróżujących  

z państw członkowskich UE, państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(w tym Norwegii i Islandii), Armenii, Bahrajnu, Białorusi, Kanady, Egiptu, Gruzji, Izraela, 
Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Kataru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych. 
Procedury zakładają kategoryzację państw zgodnie z systemem sygnalizacji świetlnej, gdzie 
warunki wjazdu różnią się w zależności od zaklasyfikowania kraju do danej kategorii.  
W poniższej tabeli zestawiono warunki wjazdu na terytorium Cypru, odpowiadające 
poszczególnym kategoriom: 

 
 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 samoizolacji po przylocie NIE NIE NIE 

 
 Szczepienie nie stanowi warunku koniecznego do odbycia podróży, jednakże Cypr 
będzie mógł teraz zaktualizować swoje procedury bezpieczeństwa i zaoferować wytyczne 
także dla zaszczepionych podróżnych. Dla osób podróżujących z wyżej wymienionych 
krajów, zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19 będzie traktowane, od 10 maja 
br., jako dodatkowy czynnik ułatwiający podróż na wyspę. Cypr uznaje za uprawniające  
do odbycia podróży szczepionki Sputnik V oraz wszystkie szczepionki, które zostały 
zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. 
 

Podróżni, którzy będą mogli udowodnić, że otrzymali wszystkie wymagane dawki 
autoryzowanej szczepionki, nie będą musieli poddawać się żadnym testom, aby móc 
podróżować na Cypr, niezależnie od kategorii, w jakiej będzie znajdował się ich kraj wylotu. 
Ponadto, nie zostaną oni poddani kwarantannie, nawet w przypadku gdyby mieli kontakt 
z osobą zakażoną COVID-19. Powyższe ułatwienie w podróżowaniu będzie obowiązywało 
od dnia podania wszystkich wymaganych dawek szczepionki. 
 

Przed podróżą należy przesłać na platformę Cyprus Flight Pass skan zaświadczenia 
o zaszczepieniu przeciw COVID-19 (w języku angielskim) i podać określone szczegółowe 
informacje dotyczące szczepienia. Za weryfikację autentyczności zaświadczenia wyłączną 
odpowiedzialność ponoszą służby straży granicznej w kraju wylotu. Podróżny natomiast 
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji i w takim przypadku będzie 
podlegał karze po przylocie na Cypr. 
 

Należy przy tym zaznaczyć, że Republika Cypryjska nadal zastrzega sobie prawo  
do przeprowadzania testów wśród pasażerów losowo wybranych rejsów, w tym  
także podróżnych, którzy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19. Oprócz tego, wszyscy 
podróżni, łącznie z osobami, zaszczepionymi przeciw COVID-19, są zobowiązani do 
stosowania i przestrzegania wszelkich pozostałych procedur bezpieczeństwa.  
 


