
COVID-19  
na Cypr

 aktualizacja z dn. 8 lipca 2021 r. 
 
Wjazd do kraju 
 
1)  
 
Cypr system klasyfikacji zharmonizowany ze standardami 
oceny krajów przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób). 

opracowanych przez ECDC, a w 
przypadku krajów w tych wykazach, ich osobnej oceny dokonuje Cypr.  

zestawiono warunki wjazdu na terytorium Cypru, 
kategoriom krajów: 
 

Warunek wjazdu Kategoria  
zielona 

Kategoria 
 

Kategoria 
czerwona 

Kategoria 
szara 

Uzyskanie przepustki Cyprus Flight Pass 
48 godzin przed wylotem 

TAK TAK TAK TAK 

 
NIE TAK TAK TAK 

Wykonanie testu PCR po przylocie na 
 

NIE NIE TAK NIE 

-dniowej 
samoizolacji po przylocie 

NIE NIE NIE TAK 

  
i. ZIELONEJ 

-
formularz Cyprus Flight Pass i  oraz 

wymagane deklaracje. 
 

ii.  
do wykonania testu molekularnego (test PCR) w certyfikowanym laboratorium (próbka 

 
Cyprus Flight Pass 
PCR na COVID-19. 12 

 wyp formularz Cyprus Flight Pass, 
udzielenie n  wymaganych deklaracji. 
 

wymogu wykonania testu 
molekularnego (PCR) w certyfikowanym laboratoriu
72 godzin przed wylotem) 

 (test PCR) , zaraz po przylocie do 
Republiki Cypryjskiej
negatywnego wyniku testu: 
1. o
RC), 
2. r , 
3. p azdu do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji 

, 
4. o zgodnie z komunikatem 
Ministerstwa Zdrowia Republiki Cypryjskiej
COVID-19 dla obywateli, .  
 

iii. CZERWONEJ 
wykonania testu molekularnego (test PCR) w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna 
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-

Cypr, którego koszt wynosi odpowiednio 30 euro na lotnisku w Larnace i 32 euro na lotnisku 
 na platformie cyfrowej www.covid-

testcyprus.com. Wymóg 12 . 
 

poproszeni o udzielenie n  wymaganych deklaracji. 
 

 
molekularnego (PCR) w certyfikowanym laboratorium (próbka powinn
72 godzin przed wylotem) 

 (PCR) , zaraz po przylocie do 
Republiki Cypryjskiej: 
 
1. o  
RC), 
2. r , 
3. p

 
Te osoby toryjny, tj. po przylocie na Cypr.  

przynajmniej 72 godziny od momentu 
przylotu. -19, 

Po otrzymaniu negatywnego wyniku testu, który 
monada@mphs.moh.gov.cy

samoizolacji.  
 

iv. na Cypr z krajów zaklasyfikowanych do kategorii SZAREJ  mogli jedynie: 
1. o ), 
2. r , 
3. o

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

, 
5. o

zezwolenia Republiki Cypryjskiej, zgodnie z Dekretem o Chorobach Zak

Pass (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special.permission). 
 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Islandii, Lichtensteinu, Norwegii), 

molekularny przed wylotem, jak zaznaczono 

testowi laboratoryjnemu zaraz po przylocie  
 

Os SZAREJ 

pot -

siedem (7) dni, pod warun
kolejny test PCR na COVID-19 siódmego 

monada@mphs.moh.gov.cy. 
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12 

n  wymaganych deklaracji. 
 
 

v. krajów zaklasyfikowanych do poszczegól
internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy

.     
 
 

2) Jakie dokumenty  wymagane dodatkowo? 
 

a. Przepustka Cyprus Flight Pass  internetowej 
www.cyprusflightpass.gov.cy. Wszyscy do Republiki Cypryjskiej 

 z wyprzedzeniem wszelkie 
wymagane dokumenty. 

osób, które chc  na Cypr. JEDYNIE w sytuacji 
usterki technicznej zaplanowanych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej 

 oficjalnie na platformie  wymagane formularze 
. ze strony internetowej: 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms. W tym przy
.  

 
b. bycia lotu na Cypr : a) dane osobowe 

, b) , czy  14 dni przed wjazdem do Republiki Cypryjskiej osoba 
a do / z / przez kraj lub a / a w kraju o bardziej niekorzystnej 

sytuacji epidemicznej w porównaniu do kraju wylotu, c
 nie jeden z objawów  

krótki oddech l , 
bliskiego kontaktu z 

osob  potwierdzono COVlD-19, d  
odpowiedzialn  i  Republika Cypryjska lub dzia  

 ak jakimkolwiek , e) 

-
f) 

 na 
wjazd, nie wniosku w formie elektronicznej  
linku: https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-request. 
 

c. Linie lotnicze nie 
Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass ( weryfikowanie informacji 
zawartych w przepustce Cyprus Flight Pass NIE . 

ryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass 
podlegali karze grzywny .  

 
3)  Ja , którzy zostali zaszczepieni przeciw 

COVID-19? 
 
Szczepienie nie stanowi warunku koniecznego do odbyc
o zaszczepieniu przeciw COVID-  

  z 
Gospodarczego (w tym Norwegii, Islandii i Lichtensteinu
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Kanady, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Kataru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, 
Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Zjednoczonego Królestwa,
Stanów Zjednoczonych i Chin (oraz z Hongkongu i Macau). 
 

 oraz szczepionki Sputnik V, Sinopharm 
(BBIBP COVID-19) i Sinovac. 

 
e otrzymali wszystkie wymagane dawki 

autoryzowanej szczepionki ( )
 kraju wylotu. Ponadto

poddani kwarantannie, nawet w przypadku bliskiego kontaktu -19. 
od dnia podania obu dawek 

szczepionki, szczepionki w 
 dwóch tygodniach od podania. 

 
Cyprus Flight Pass 

zaszczepieniu przeciw COVID-

natomiast ponosi 

karom po przylocie na Cypr. 
 

strzega sobie prawo  
. Oprócz tego, 

przeciw COVID-19  
 

 
  
4)  u  
(EUDCC)? 
 

 
 

za cyklu szc  
osob ). Cypr 

, Sinopharm (BBIBP 
COVID-19) i Sinovac.  
b. uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19, przy czym próbka 

. 
c o przebyciu choroby COVID-19 (wydawane po 14 dniach od otrzymania 
pozytywnego wyniku testu i przez okres 180 dni). 
d o przebyciu choroby COVID-19  jednej dawki zatwierdzonej 
szczepionki ( ). 
 
Posiadacze EUDCC wydanego na podstawie uzyskania szczepienia lub przebycia 
choroby testów 
kategorii kraju wylotu. Posiadacze certyfikatu EUDCC wydanego na podstawie uzyskania 
negatywnego wyniku testu opisanymi w punkcie 1 

 
 
W dniach od 1 lipca do 15 sierpnia 2021 r. EUDCC nie jest 

Norwegii i Islandii). W tym okresie odbycie y e, zgodnie z  
opisanymi procedurami.  
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wszystkie wymagane 

informacje na platformie Cyprus Flight Pass (zob. punkt  
 za podanie przylocie na 

 
 
5) Jakie kryteria brane przy kategoryzacji krajów, które nie 

? 
 

zy tworzeniu swoich wykazów krajów 
, 

-19 w stosunku do liczby wszystkich 
wykonanych testów, liczba wykonanych testów, za ci, 

). 
 

 
 

 
6)  na ? 
 

a.  Cyprus 
Flight Pass. 

b. Podró  sprawdzona temperatura zanim zostanie wpuszczony na 
 

c. jest noszenie maseczek ochronnych. 
 
7) cypryjskich lotniskach / w terminalach portowych? 
 

a. 
pracownicy. 

b.  p ym zostanie sprawdzona temperatura. 
c. Noszenie maseczek ochronnych . 

 
 

 miejscu docelowym 
 
8)  
 

.  
 

gdzie w przypadku kontroli 
 na miejscu Cyprus Flight Pass ( , 

salach konferencyjnych, salach weselnych, miejscach imprez, teatrach, kinach, centrach 
handlowych, muzeach, kasynach, lokalach gastronomicznych, parkach rozrywki, na placach zabaw, 
stanowiskach archeologicznych itp.). 
 

Cyprus Flight Pass 
(w wersji cyfrowej lub papierowej). 
 
Do miejsc, w których nie trzeba Cyprus Flight Pass  te  takie 
jak parki, miejs  itp. 
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9)
 

a. We wszystkich obiektach turystycznych wprowadzono rygor sanitarny, a przed ich 
otwarciem pracownicy zostali poddani szkoleniom. 

b.   zachowanie 
dystansu fizycznego tej samej grupy wycieczkowej 

2 na zewn 2 w pomieszczeniach).  
c. Wszystkie miejsca publiczne odpowiednio wietrzone, w taki sposób, aby 

oprócz klimatyzacji  
d.  ach, na recepcji, 

w lobby, toaletach publicznych, windach itp. 
e. Noszenie maseczek ochronnych 

(w taksówkach, autobusach, ach przeznaczonych do nurkowego safari, 
w windach, teatrach, centrach handlowych itp.) oraz w miejscach publicznych na 

.  lokalach gastronomicznych, 
przeznaczonych do  i napojów na miejscu (restauracje, kawiarnie, 
bary, bary . 

Cyprus najnowsze informacje  
krótkim czasie. 
 

10) Transport autobusami / samochodami / taksówkami / 
do nurkowego safari 
 

a. Autobusy regularnie wietrzone i dezynfekowane. 
b. Wynajmowane samochody regularnie dezynfekowane  kluczykami) po 

 
c. Wszystkie bardzo  

przeznaczonych do nurkowego safari (klamki, siedzenia itp.) dezynfekowane po 
.  

d. W autobusach wycieczkowych 100% miejsc.   
 
11) Parki archeologiczne, muzea, parki tematyczne, miejsca do nurkowania, statki wycieczkowe, 

  
 

a. Wszystkie bardzo powierzchnie 

nurkowania i innych sportów wodnych). 
 
12)  
 

a.  
b. P jest zachowany o 4 metrów

   2 metrów. 
c. , 

 
 

13)  Zakwaterowanie  
 

a. Wszyscy pra kontakcie z  
noszenia maseczek . 

. 
b. e  dystansu podczas meldowania si w recepcji. 
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c. Pokoje nie nowym 
odpowiedniej 

 
d. Karty/  
e. P  zamontowane odpowiednie 

 . 
  

f. Minimalna powier
 

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

a. i 
zapleczu  

b. 10 osób. 

obowi . 
c. 

. 
d. Karty menu 

ewentualnie wystawione w  
 

e.   
f. 

pieprzu i soli, butelki z sosem  
g. jest zamieszczona 

 w lokalu w danym momencie. 
 
 
Przeprowadzanie testów i poddanie kwarantannie na miejscu  
 
15) Czy   losowo poddawani testom na miejscu? 
 

Wszyscy p losowo wybranych rejsów  po
COVID-19 zaraz po przylocie  kraju wylotu. W tym przypadku, koszt 
wykonania testu ponosi  

 
16) Co z , którzy podczas pobytu na Cyprze pozytywny wynik testu na COVID-
19? Co z mi? Kto pokryje koszty 
hospitalizacji i leczenia? 
 

a.  
pozytywny wynik testu na koronawirusa podczas pobytu na Cyprze

w bliskim kontakcie zapewni tym osobom  
osobne obiekty i pokryje koszty oraz leczenia

 Zapewnienie osobnego obiektu nie tylko 
inni 

-19. biekt, w którym 
osob -  . 

b. Co istotne, d  z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 o szpital 
covidowy z ek i intensywnej opieki medycznej 

 respiratory. 
c. Dodatkowo, 300 pokoi w hotelach przeznaczonych do odbycia kwarantanny 

dla osób uznawanych za  z osobami, które 
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pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba pokoi  w krótkim 
czasie, j . 

 

17) Jak nale  bliski kontakt ? 

a. bliski kontakt 
 

 ponad 15 minut. 
b.   dotyczy 

 

18)  osoby  bliski kontakt ?  

a. Zazwyczaj okres kwarantanny wynosi 14 dni. 
dedykowanym hotelu dla osób, i 

siódmego dnia wynik 
zwolnieni z kwarantanny. Kwarantann dodatkowo skrócona, lot 

 musi 
 

 koszt) ma 
lub wskazanym miejscu okres jej 

trwania.  
b.  
c.  

COVID-
bliski kontakt z 

.  

 
 
Dodatkowe informacje 
 
19) Jak 

na miejscu? 
 

a. -mail: travel2021@visitcyprus.com. 
b. P o odpowia  na zapytania za 

www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Dodatkowe 

IT, UKR, NED, POL, BEL, ES, CH, ISR.  
c. korzystania z 

:00  20:00 czasu cypryjskiego. 
 Zapytania telefoniczne: 

 Na terytorium Cypru pod numerem: 1474. 
 Z zagranicy pod numerem: +357 22 285 757. 

-platformy: poprzez link 
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/contact-us. 

d. 
www.visitcyprus.com i www.cyprusflightpass.gov.cy. 


