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Obostrzenia dotyczące podróżowania pomiędzy Polską  
a wybranymi krajami (rynki działania ZOPOT i POT Warszawa) 

Plany rządów  
w zakresie znoszenia obostrzeń. 

Funkcjonowanie 
infrastruktury turystycznej 

 
1 

 
Austria 

 
Od dnia 15 stycznia 2021 r. obowiązuje dla osób wjeżdżających 
na teren Austrii obowiązek rejestracji online. We wniosku 
należy podać swoje dane osobowe. Dodatkowo należy 
przedstawić negatywny test PCR (ważny 72 godziny) i 
zaświadczenie o wykonywaniu pracy oraz wskazać adres pobytu 
w czasie obowiązkowej, 10-dniowej kwarantannie. 
Kwarantannę można przerwać po pięciu dniach wykonując 
bezpłatny test.  
 

Test prezentowany na granicy lub w czasie tranzytu przez 
Czechy i Słowację musi być wystawiony w wersji angielskiej. 
 

Za naruszenie obowiązku maskowania i minimalnej odległości 
wprowadza się podwyższone do 90 EUR kary. 
 

 
Od 27 marca planowane jest stopniowe 
dopuszczenie możliwości uprawiania 
sportów klubowych (nie amatorskich) na 
świeżym powietrzu. 
W kwietniu mają być uwolnione 
wydarzenia kulturalne, imprezy z 
udziałem publiczności oraz otwarcie 
turystyki (hotele, obiekty, restauracje). 

 
Hotele i gastronomia oraz 
organizacja imprez 
masowych pozostają 
zamknięte. 
Zakłady gastronomiczne 
mogą oferować żywność na 
wynos. 
Z miejsc noclegowych 
można korzystać tylko w 
wyjątkowych przypadkach, 
w szczególności w celach 
zawodowych. 
Uprawianie sportów na 
świeżym powietrzu 
(narciarstwo, lodowiska) 
jest dopuszczone przy 
zachowaniu ustalonych 
reguł (odstęp, maseczka). 
Sporty kontaktowe i halowe 
są niedozwolone. 
Uprawianie sportów na 
świeżym powietrzu 
(narciarstwo, lodowiska) 
jest dopuszczone przy 



zachowaniu ustalonych 
reguł (odstęp, maseczka). 
Sporty kontaktowe i halowe 
nie są dozwolone. 
Utrzymana jest dostępność 
muzeów, bibliotek, 
ogrodów zoologicznych na 
zasadach obowiązujących w 
handlu (20m2 na 1 osobę i 
maseczki FFP2). 
Imprezy sportowe możliwe 
tylko bez udziału 
publiczności. 
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Belgia 

 
Ogólne zasady dotyczące podróżowania: Zakaz podróżowania w 
celach innych niż służbowe został przedłużony do 18 kwietnia, 
czyli do końca ferii wielkanocnych. 
Zasady szczegółowe: 
W okresie od 27 stycznia do 18 kwietnia dozwolone będą 
jedynie niezbędne podróże. Wyjazdy o charakterze 
rekreacyjnym, do lub z Belgii, są tymczasowo zabronione.  
Rząd dzieli zasadnicze powody podróży na pięć kategorii:  
• Ważne powody rodzinne 
• Powody humanitarne np. udzielenie pomocy osobie starszej, 
niepełnosprawnej lub wymagającej szczególnej opieki. 
• Powody związane z nauką. 
• Mieszkańcy stref przygranicznych 
• Powody zawodowe 
• Wyjątki: można również podróżować w takich wyjątkowych 
sytuacjach jak: podróże dotyczące opieki nad zwierzętami, 
podróże w ramach obowiązków prawnych, pilnych napraw w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu oraz przeprowadzek. 

 
Plan wyjścia z obowiązujących obostrzeń 
odbędzie się trzyetapowo:  
1. Marzec: 
Bańka społeczna: Od 8 marca liczba 
autoryzowanych kontaktów na zewnątrz 
wzrosła z 4 do 10 osób. Ale szanując 
zasadę odstępu 1,5 metra i nosząc 
maskę.  
Pogrzeby: Do 50 osób wzrosła liczba 
osób które mogą uczestniczyć w 
pogrzebach.  
Zajęcia na świeżym powietrzu w szkołach: 
Od 15 marca uczniowie szkół 
podstawowych i średnich będą mogli 
uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych 
na świeżym powietrzu. 
Studenci: zajęcia uczelniach -  jeden 
dzień w tygodniu (20% pełnego 
obłożenia). 

 

• Hotele - otwarte, za 
wyłączeniem restauracji 
i room service  

• Gastronomia – 
wszystkie lokale są 
zamknięte – możliwość 
zamawiania na wynos; 

• Środki komunikacji 
publicznej -  służą tylko 
niezbędnemu 
przemieszczaniu się 

• Organizacja wydarzeń 
(w tym targi, kongresy) 
– tylko online – 
wszystkie największe 
wydarzenia mające 
swoje coroczne 
wydania przed okresem 
wakacyjnym zostały 



Niezbędne podróże należy udowodnić za pomocą honorowego 
oświadczenia. Jedno oświadczenie wystarczy na kilka podróży i 
musi być powiązane z Formularzem Lokalizacji Pasażera (PLF). 
 

Osoby powracające do Belgii z Wielkiej Brytanii, Afryki 
Południowej lub Ameryki Południowej muszą przejść 10-dniową 
kwarantannę i w 1 i 7 dniu po powrocie wykonać test PCR.  
Wszyscy powracający muszą przestrzegać procedury, o której 
zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie po 
odesłaniu honorowego oświadczenia i formularza (PLF). 
 

Przyjeżdzający do Belgii muszą mieć negatywny wynik testu 
PCR wykonanego przed wyjazdem i po przyjeździe. 
  

2. Kwiecień: 
W kwietniu rozpocznie się plan 
zewnętrzny.  
Wznowienie zajęć na świeżym powietrzu: 
maksymalnie dziesięć osób w otoczeniu 
prywatnym, do 25 osób na obozach 
młodzieżowych i do 50 osób w przypadku 
wydarzeń kulturalnych. Dotyczy to 
również parków rozrywki.  
Powrót do klas: Od 19 kwietnia edukacja 
na poziomie średnim zostanie 
wznowiona w 100%. Uczniowie wrócą do 
szkoły.  
3. Maj: 
Władze uważają, że dzięki masowemu 
stosowaniu szybkich testów i autotestów 
do 1 maja będzie możliwy większy 
kontakt wewnątrz i na zewnątrz.  
Dotyczy to: gastronomii, zakupów i 
handlu obwoźnego, kultury, jarmarków, 
rozrywki dla młodzieży, sportu, 
nabożeństw, opieki domowej i fitness 

odwołane w formie 
fizycznej  

• Obiekty kulturalne – 
teatry, kina, sale 
koncertowe – pozostają 
zamknięte 

• Parki tematyczne i parki 
rozrywki – otwarcie 
ZOO i parków natury na 

• świeżym powietrzu. 
Parki rozrywki 
pozostają zamknijęte. 

• Sauny, baseny, obiekty 
wellness – pozostają 
zamknięte  
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Chiny 

 
Chiny są zamknięte dla ruchu turystycznego - można ubiegać 
się jedynie o wizy biznesowe i studenckie, a i w ich przypadku 
każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.  
 

Unia Europejska zapowiedziała, że nie otworzy się na Chiny o ile 
nie będzie wzajemności zniesienia obostrzeń w podróżach. W 
związku z tym Polska również nie wydaje na te chwilę wiz 
turystycznych, a jedynie biznesowe i studenckie. W związku zaś 
z nowym rozporządzeniem MSZ obowiązującym od 01.12.2020 
również uzyskanie tych wiz jest trudniejsze, gdyż wymagane 
jest od chińskich turystów uzyskanie ubezpieczenia na czas 

 
Nie ma żadnych planów do zniesienia 
obostrzeń a wręcz przewiduje się, że 
Chiny będą przedłużały swoją izolację 
 

Sytuacja jest dynamiczna i dokładne 

obostrzenia zależą od prowincji/miasta 

np. w Pekinie dodatkowe obostrzenia 

wprowadzone przed Chińskim Nowym 

 
Wszystkie obiekty 

turystyczne (hotele, 

restauracje, atrakcje, stoki) 

pozostają otwarte.  

 



pobytu od firmy ubezpieczeniowej zarejestrowanej na terenie 
UE, bądź z dowolnego miejsca na świecie, ale spełniającej ścisłe 
wymogi (w Chinach na chwilę obecną tylko jeden 
ubezpieczyciel spełnia te normy). 
 

Aby wjechać do Chin z zagranicy podróżny musi najpierw 
wykonać dwa testy (wymaz oraz test z krwi) do 72h przed 
wylotem, testy muszą być zatwierdzone przez Ambasadę Chin 
w miejscu wylotu. Po przylocie podróżny jest ponownie 
testowany, a następnie odbywa obowiązkową dwutygodniową 
kwarantannę w wyznaczonym hotelu (za którą musi zapłacić) 
oraz 7 dniową samoizolację w domu, zakończone kolejnymi 
testami. Dokładne wymogi co do długości kwarantanny mogą 
się różnić ze względu na port wjazdu do Chin. 

Rokiem obwiązywać będą conajmniej do 

15.03.21. 
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Czechy 

 

Od 01.03 obowiązują nowe zasady wjazdu/wyjazdu na/z 
terytorium Czech. Nadal możliwy jest wjazd do Czech na okres 
nieprzekraczający 12 h z pilnych powodów zdrowotnych, 
rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (przy okazaniu 
dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu), bez obowiązku 
wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 
19, jednak na TRANZYT drogą lądową do 12 h należy wykonać 
test na koronawirusa (PCR wykonany nie później niż do 72h 
przed wjazdem lub antygenowy wykonany nie później niż do 
24h przed wjazdem). Do 21.03 ograniczono możliwość 
przemieszczania się między czeskimi powiatami. Obecnie w 
komunikacji publicznej oraz w sklepach - i wszędzie tam, gdzie 
dochodzi do kontaktów między ludźmi - są wymagane maski 
FFP2. Jest zakaz opuszczania domów od 20:00 do 5:00  

 
Zaplanowano przedłużenie stanu 
wyjątkowego do 28.03.2021 r.  
Obowiązuje całkowity zakaz 
podróżowania poza własny powiat 
(wyjątkiem jest wyjazd do pracy - 
konieczne zaświadczenie) 

 

Hotele mogą kwaterować 

jedynie klientów w ramach 

podróży służbowych, zaś 

restauracje - oferować 

jedzenie na wynos.  

Zamknięte są m. in. teatry, 

kina, kasyna, baseny, 

restauracje. Wszystkie 

ośrodki narciarskie 

pozostają zamknięte  
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Francja 

 
Granice Francji są zamknięte. Wyjazd poza jej granice trzeba 
umotywować szczególnymi powodami i posiadaniem 
certyfikatu. Wyjazd do innych krajów z obszaru UE, 

 
Do 5 kwietnia będzie obowiązywała 
godzina policyjna oraz zamknięcia 
departamentalne (20), w tym Paryża. 

 

Nie rekomenduje się 

wyjazdów turystycznych. 

Biura podróży i agencje są 



warunkowany jest ograniczeniami drugiej strony, lecz jest 
dopuszczalny z uwzględnieniem odpowiednich restrykcji.  
 

I tak, wyjazd do Polski warunkowany jest przede wszystkim 
posiadanym testem negatywnym PCR ważnym 48 godzin 
(referencja dobowa), natomiast wjazd do Francji  warunkowany 
jest negatywnym testem PCR ważnym 72 godziny (referencja 
czasu wykonania testu w laboratorium).  
Nie ma obowiązkowej kwarantanny przy wjeździe z krajów UE 
w tym z Polski. Jednak aktualnie nie rekomenduje się podróży 
do Polski jak i innych krajów. Wyjazdy o charakterze 
turystycznym są aktualnie zakazane. 
 

Wedle wstępnej prognozy po 6 
tygodniach obowiązujących restrykcji, 
czyli w połowie kwietnia, stopniowo 
będą otwierane sklepy, restauracje i 
obiekty sportowe z ograniczoną ilością 
osób. Na maj przewidziane jest otwarcie 
kraju dla celów turystycznych 

zamknięte z uwagi na okres 

trwania chomage partiel. 

Chodzi o zasiłek dla branży 

turystycznej. Zamknięte są 

obiekty turystyczne jak 

stoki narciarskie, parki 

rozrywki, fitness, baseny i 

centra handlowe. 

Czynne są hotele, ale w 

ograniczonym zakresie, 

przyjmują klientów; głównie 

będących w podróży 

służbowej. 

Nieczynne są restauracje do 

odwołania. 

Lotniska działają w 

ograniczonym zakresie, 

liczba lotów została 

zmniejszona o 2/3 na każdą 

destynację. Na CDG czynny 

jest tylko jeden terminal. 
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Hiszpania  
Portugalia  
 
 

 
Hiszpania  
Dozwolony jest przyjazd ze wszystkich krajów UE. Przy wjeździe 
do Hiszpanii należy mieć wypełniony protokół sanitarny (jak 
dotychczas) oraz przedstawić test na COVID 19 z wynikiem 
negatywnym (w języku hiszpańskim angielskim, francuskim lub 
niemieckim) wykonany na 72 h przed przekroczeniem granicy); 
z tego obowiązku wyłączone są dzieci poniżej 6-go roku życia. 
Obowiązek dotyczy obywateli Hiszpanii i rezydentów 

 
Hiszpania 
Luzowanie lub zaostrzanie polityki 
sanitarnej związanej z koronawirusem 
nadal znajduje się w gestii autonomii. 
Podejmowane działania są wynikiem 
dynamiki zakażeń i ich liczby na 100 tys. 
mieszkańców. Autonomie stosują na 
swoim terenie ograniczenia lokalne na 
poziomie powiatów i związany z tym 

 
Hiszpania 
To również znajduje się w 
gestii autonomii. Jako 
przykład aglomeracja 
Madrytu: otwarte są hotele, 
lokale gastronomiczne (z 
ograniczoną liczbą osób w 
ogródkach i wewnątrz), 
muzea, centra handlowe, 



powracających do kraju. Brak testu wiąże się z nałożeniem 
kosztownego mandatu.   
Ta procedura nie dotyczy przyjeżdżających zagranicznych i 
powracających do kraju obywateli i rezydentów 
przekraczających granicę lądową.  
Pasażerowie z Hiszpanii udający się do Polski podlegają 
obecnym obostrzeniom (obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna 
przy przekraczaniu granicy wewnętrznej UE transportem 
zbiorowym, o ile nie posiada się zaświadczenia o szczepieniu, 
nie dotyczy tranzytu). 
 
Portugalia  
Dozwolony jest przyjazd ze wszystkich krajów UE. Przy wjeździe 
do Portugalii należy mieć wypełniony protokół sanitarny (jak 
dotychczas) oraz przedstawić test na COVID 19 z wynikiem 
negatywnym. Pasażerowie z Portugalii udający się do Polski 
podlegają obecnym obostrzeniom (obowiązkowa 10-dniowa 
kwarantanna przy przekraczaniu granicy wewnętrznej UE 
transportem zbiorowym, o ile nie posiada się zaświadczenia o 
szczepieniu, nie dotyczy tranzytu). Powrót do kraju (mieszkańcy 
i rezydenci) – z negatywnym wynikiem testu na COVID, 
wykonanym 72 godziny przed przekroczeniem granicy lub – w 
razie braku testu – obowiązek poddania się testowi w ciągu 48 
godzin po powrocie do kraju.  
Aktualizacja 2.03 
Zawieszone loty pomiędzy Portugalią a Brazylią i UK, zakaz 
przekraczania granicy lądowej z Hiszpanią. 
Dla obywateli z państw UE, gdzie wskaźnik zachorowań na 
COVID jest niższy niż 500 na 100 tys. mieszkańców, a więc i z 
Polski - zaleca się realizację podróży tylko w celach 
uzasadnionych (np. służbowe, nauka) z negatywnym testem na 
COVID 19 wykonanym na 72 godziny przed lotem 
 

zakaz ich opuszczania nawet w celu 
udania się, w ramach tej samej 
autonomii, do sąsiedniej miejscowości. 
Zakaz przemieszczania się pomiędzy 
autonomiami i godzina policyjna 
(ustalana także lokalnie) – to obostrzenia 
obowiązujące w całym kraju.  W obliczu 
zbliżającego się Wielkiego Tygodnia i dni 
wolnych od pracy wykorzystywanych na 
pierwsze podróże w roku, rządy 
autonomiczne naciskają na rząd 
centralny, aby przedłużyć zakaz wyjazdu 
poza swoją autonomię – do 
potwierdzenia także pomysł 
przeniesienia Wielkiego Tygodnia na 
późniejszy termin. 
 
Portugalia  
Stan wyjątkowy przedłużony do 16 
marca 
 

stoki narciarskie – z 
ograniczoną liczbą 
odwiedzających.  
 
Portugalia 
Otwarte hotele, 

wypożyczalnie 

samochodów. Zamknięte 

muzea i placówki kulturalne 

oraz obiekty sportowe. 

Gastronomia – tylko dania 

na wynos lub zamawiane do 

domu w określonych 

godzinach (nie dotyczy 

hoteli).  
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Holandia 

 

Ogólne zasady dotyczące podróżowania: Pozostań w Holandii. 
Nie wyjeżdżaj za granicę i nie rezerwuj wyjazdów za granicę do 
końca 15 kwietnia włącznie. Obowiązują ograniczenia 
dotyczące podróży. Nie podróżuj do Holandii. 
 

Przyjazdy do Holandii:  

• dla osób spoza UE i obszaru Schengen obowiązuje zakaz 
wjazdu (poza nielicznymi wyjątkami);  

• zakaz lądowań samolotów i przyjmowania statków z 
następujących krajów: Wielka Brytania, kraje Południowej 
Ameryki, Afryka Południowa, Dominikana, Zielony 
Przylądek; 

• Osoby przybywajace samolotem, statkiem, autobusem lub 
pociągiem z obszaru wysokiego ryzyka muszą posiadać 
negatwny wynik testu NAAT (PCR) – wynik 12 godzin przed 
wejściem na pokład  

• W przypadku podróży samolotem należy posiadać przy 
sobie wypełnioną deklarację zdrowotną  

• Po przyjeździe do Holandii zalecenie poddania się 
kwarantannie przez 10 dni. Można poddać się ponownemu 
testowi 5 dnia po przybyciu, aby skrócić czas kwarantanny.  

Wyjazdy z Holandii:  

• Nie podróżuj ani nie rezerwuj wyjazdów za granicę do 15 
kwietnia.  

• Wyjeżdżaj za granicę tylko w poważnych sytuacjach 
rodzinnych lub zawodowych.  

• Po powrocie poddaj się kwarantannie przez 10 dni. 

Wakacje w Holandii:  

 
Lockdown w Holandii będzie trwał do 
30.03. Do tej daty obowiązuje godzina 
policyjna między 21:00 a 04:30. Niektóre 
z obostrzeń zostały złagodzone. Na 
przykład przedsiębiorcy posiadający 
zawód kontaktowy wrócili do pracy od 3 
marca. 
W całym kraju obowiązuje najwyższy 
możliwy poziom ryzyka 
epidemiologicznego. Kolejne decyzje w 
sprawie obostrzeń lub ich rozluźniania 
podjęte będą przed 23.03 i są zależne od 
bieżącej sytuacji w kraju.  
W czasie konferencji prasowej w dniu 
8.03 Premier zapowiedział, że w 
szczególności na najbliższej konferencji 
podane zostaną informacje na temat 
możliwości podróżowania w okresie 
wakacyjnym oraz w czasie zbliżających 
się tzw. wakacji majowych 
 
 

 

 

• Hotele -  otwarte, za 
wyłączeniem restauracji 
i room service  

• Gastronomia – – 
wszystkie lokale są 
zamknięte – możliwość 
zamawiania na wynos; 
o ile sytuacja w kraju 
nie ulegnie pogorszeniu 
istnieje możliwość że od 
1 kwietnia zostaną 
otwarte ogródki 
działające przy 
restauracjach/kawiarnia
ch; konsumpcja będzie 
zatem dopuszczalna 
przy stolikach 
znajdujących się na 
zewnątrz 

• Organizacja wydarzeń 
(w tym targi, kongresy) 
– tylko online – 
wszystkie największe 
wydarzenia mające 
swoje coroczne 
wydania przed okresem 
wakacyjnym zostały 
odwołane w formie 
fizycznej 

• Obiekty kulturalne – 
teatry, kina, sale 



• W przypadku już zarezerwowanych wakacji -  pozostań jak 

najwięcej pod adresem wakacyjnym. 

• Unikaj tłumów i podróżuj do celu poza godzinami szczytu.  

• Podróżuj na miejscu tak mało, jak to możliwe. 

• Jako podróżnik we własnym kraju przestrzegaj wszystkich 

podstawowych zasad.  

• W przypadku objawów związanych z koronawirusem zostań 

w domu i umów się na test na obecność wirusa. 

koncertowe – pozostają 
zamknięte 

• Parki tematyczne i parki 
rozrywki – pozostają 
zamknięte 

• Sauny, baseny, obiekty 
wellness – pozostają 
zamknięte  
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Izrael 

 
Lądowe i morskie przejścia graniczne pozostają zamknięte dla 
ruchu pasażerskiego. 
Obywatele Izraela oraz cudzoziemcy (mający prawo pobytu w 
Izraelu) mogą przekroczyć granicę drogą lotniczą pod warunkiem 
uzyskania wstępnej zgody właściwego izraelskiego urzędu 
konsularnego. W przypadku osób podróżujących z Polski jest to 
Ambasada Izraela w Warszawie. 
Obowiązuje dzienny limit "wjazdów" (lądowań) podróżujących 
na 200 osób - stan na 2.02. Od 7.02. Limit ma zostać zwiększony 
do 3000 osób dziennie od 7 marca br. 
Izrael wynegocjował z Cyprem i Grecją dwustronne 
porozumienie dotyczące przywrócenia ruchu turystycznego 
między obu krajami, ma wejść w życie 1 kwietnia. 
Podobne negocjacje są w toku m.in. z Rumunia, czy 
Estonią.  Meritum porozumienia nie dotyczy samego "ruchu" (bo 
ten prawnie nie jest zakazany), ale braku potrzeby kwarantanny 
dla zaszczepionych osób zarówno po przylocie na Cypr i 
powrocie z Cypru do Izraela. 
Polska wprowadziła rozporządzenie, że osoby zaszczepione nie 
muszą odbywać kwarantanny po przylocie do Polski i jest to 
istotne przy odbudowie turystyki przyjazdowej z Izraela do 
Polski. 

 
Trwa stopniowe odmrażanie 
gospodarki/obostrzeń od 7 lutego. 
Porozumienie z Cyprem było 
negocjowane na wysokim poziomie 
(premierów i ministrów turystyki). 
 

 

Hotele otwarte w strefach 

zielonych dla osób 

posiadających "zielony 

paszport" (zaszczepionych 

lub ozdrowieńców). 

Otwarte galerie handlowe, 

siłownie, baseny, ośrodki 

kultury dla osób z "zielonym 

paszportem"; w wybranych 

miejscach obowiązuje limit 

50% zajętości miejsc. 

 Restauracje – tylko na 

wynos. 

 



W Izraelu już niemal 4 mln osób zostało zaszczepionych  dwoma 
dawkami szczepionki, zatem posiada zaświadczenie o byciu 
zaszczepionym (zielony paszport). Ludzie się wręcz rwą do 
wyjazdów i kupują bilety np. na Cypr, nie dlatego, że chcą jechać 
na Cypr, ale że chcą jechać gdziekolwiek. 
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Japonia 

 
 

W chwili obecnej nadal trwa stan wyjątkowy w Japonii, 
wprowadzony 08 stycznia br., w związku z nagłym wzrostem 
przypadków COVID-19 oraz odnotowaniem zarażeń dotyczącej 
nowej odmiany wirusa rozpoznanej w Wlk. Brytanii i w Afryce 
Południowej. Oba warianty są obce w Japonii.  
 

W związku z epidemią COVID-19 Japonia wprowadziła całkowity 
zakaz wjazdu na terytorium swojego kraju dla cudzoziemców, 
którzy nie posiadają wizy.  
O wizę można wystąpić do Ambasady Japonii w Warszawie.  
Jedynie cudzoziemcy posiadający status rezydenta w Japonii 
będą mogli wrócić do Japonii po uzyskaniu zaświadczenia o 
negatywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS CoV-2. 
Test może zostać przeprowadzony na maksymalnie 72 godziny 
przed powrotem do Japonii ("Certificate of negative test 
result"). 

Jednocześnie z początkiem marca br. w związku z raportami 
dotyczącymi nowych wariantów coronawirusa Japonia 
zaostrzyła środki kontrolne wobec 13 państw: Austrii, Belgii, 
Brazylii, Danii, Francji, Niemiec, Królestwa Niderlandów, Nigerii, 
Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Włoch i ZEA.   Osoby wjeżdżające z 
tych krajów poza uzyskaniem zaświadczenia o negatywnym 
wyniku testu oraz wymogiem dwutygodniowej kwarantanny 
będę zobligowane do odbycia trzy dniowej samoizolacji w 
obiektach wskazanych przez rząd japoński. 

 
 

Przedłużono stan wyjątkowy dla całej 
metropolii Tokio do 21 marca oraz w 
trzech przylegających prefekturach.  
Wcześniej wyznacznikiem miał być 
spadek liczby nowych przypadków 
poniżej 500 dziennie, ale pomimo spadku 
do 200-300 przypadków dziennie w 
Tokio zapadła decyzja o utrzymaniu 
stanu wyjątkowego w mieście. 
 

 
 

Hotele – poza Tokio, jeśli 
nie jest się gościem – to nie 
można wejść tak prosto z 
ulicy.  W Tokio nie ma 
takiego wymogu.  
Niektóre muzea 
wprowadzają rejestracje 
online i bez niej nie można 
zakupić biletu. Rezerwacja 
możliwa na minimum dzień 
przed.  
W przypadku koncertów i 
imprez jest zalecenie by ich 
nie organizować, ale 
decyzja i odpowiedzialność 
w tej kwestii spada na 
organizatora eventu. 
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Niemcy 
 

 
Zasady wjazdu do Niemiec:  

• Jeżeli osoby wjeżdżające do Niemiec z zagranicy, a w ciągu 
10 dni przed wjazdem przebywały w obszarze ryzyka, 
zobowiązane są do udania się niezwłocznie po wjeździe do 
swojego domu lub innego odpowiedniego miejsca 
zakwaterowania i pozostania tam na stałe przez okres 10 
dni po wjeździe (kwarantanna).  

• Przed wjazdem na teren Niemiec trzeba zarejestrować się 
na stronie https://www.einreiseanmeldung.de, a 
potwierdzenie rejestracji należy mieć ze sobą przy wjeździe. 
Potwierdzenie zostanie sprawdzone przez przewoźnika i 
ewentualnie dodatkowo przez policję federalną podczas 
kontroli wjazdowej; ponadto policja federalna 
przeprowadza kontrole w ramach wykonywania 
obowiązków policji granicznej (np. przy wjeździe drogą 
lądową).  
 Jeżeli osoby wjeżdżające do Niemiec nie mogą złożyć 
cyfrowej deklaracji wjazdu, wówczas w jej miejsce należy 
wypełnić deklarację zastępczą.  Ze wskazówek zawartych w 
deklaracji zastępczej można się dowiedzieć, gdzie należy ją 
złożyć (np. u przewoźnika lub wysłać pod adres: Deutsche 
Post E-POST Solutions GmbH, 69990 

 
Twardy lockdown do 31.03.21 
 

 
Dozwolone są tylko podróże 
służbowe.  
Od 28.03 prawdopodobnie 
restauracje będą wydawały 
posiłki z możliwością 
konsumpcji na zewnątrz. 
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Rosja 

 
Generalnie sytuacja z otwarciem granic pozostaje bez zmian. 
Granica FR jest zamknięta dla ruchu turystycznego. Jedyną 
zmianą jest uruchomienie, od 1 marca 2021 r , bezpośredniego 
połączenia PLL LOT na trasie Warszawa – Moskwa , dwukrotnie 
w ciągu tygodnia. Dodatkowo realizowane jest analogiczne 
połączenie realizowane przez Aerofłot. Z informacji uzyskanych 
w biurze sprzedaży LOT w Moskwie, sprzedaż biletów jest na 
niskim poziomie, podróżni to osoby spełniające wymogi 
związane z wjazdem do Polski i Rosji.  

 
Niestety nie ma żadnych oficjalnych 
informacji co do zniesienia obostrzeń w 
podróżach turystycznych 

 
Sytuacja nie uległa zmianie. 
Praktycznie cała branża 
turystyczna i eventowa 
funkcjonuje nieomalże 
normalnie . Organizowane 
są duże imprezy masowe 
przy zachowaniu reżimów 
sanitarnych. Sytuacja, w 
najbliższym czasie, nie 

https://www.einreiseanmeldung.de/


 
Coraz więcej obywateli rosyjskich zostało zaszczepionych 
szczepionką Sputnik, w dużej mierze są to mieszkańcy dużych 
miast , a więc osoby , które najczęściej podróżują w celach 
turystycznych 

powinna ulec zmianie, 
bowiem w ostatnich dniach, 
odnotowuje się spadki 
nowych zachorowań na 
Covid-19 
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Słowacja 

 

Od 17 lutego każdy, kto przekroczy słowacką granicę zostanie 
poddany 14-dniowej kwarantannie w warunkach domowych 
lub państwowych ośrodkach izolacji, po uprzedniej 
obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: 
http://korona.gov.sk/ehranica. 

 

 

 

Lockdown został przedłużony do 20 
marca.  Obecnie na Słowacji obowiązuje 
godzina policyjna (z wyjątkiem osób z 
ważnym negatywnym testem), a także 
zakaz gromadzenia się powyżej 6 osób (z 
wyjątkiem osób z jednego gospodarstwa 
domowego).  

Obowiązuje zakaz opuszczania domów z 
kilkoma wyjątkami. Zabronione jest 
organizowanie imprez masowych, 
wszystkie punkty handlowe i usługowe, 
takie jak teatry, fryzjerzy, szkoły jazdy, 
baseny czy fitness są zamknięte. 
Wprowadzono też zakaz wzajemnych 
odwiedzin i spotkań osób, które nie 
mieszkają razem w tym samym 
gospodarstwie domowym. Zamknięto 
kościoły i ośrodki narciarskie, a 
poruszanie się ograniczono tylko w 
obrębie dzielnicy. Obowiązek zakrywania 
nosa i ust dotyczy wszystkich przestrzeni 
publicznych w centrum miasta, a także 
we wnętrzach budynków i obiektów 
użyteczności publicznej. 

 

Na Słowacji od 1 
stycznia wszystkie ośrodki 
narciarskie i hotele są 
nieczynne.  Zmieniły się 
również warunki dotyczące 
hoteli, które do tej pory 
mogły przyjmować gości 
posiadających negatywny 
wynik testu. Hotele nie 
mogą przyjmować nowych 
gości. Restauracje i bary są 
zamknięte, a posiłki i napoje 
można zamawiać tylko z 
dostawą lub na wynos. 
Spożywanie w 
pomieszczeniach i na 
zewnątrz (przed 
restauracją) jest 
zabronione.  
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Skandynawia 

 
Szwecja  

 
Szwecja 

 
Szwecja: 

http://korona.gov.sk/ehranica


Kraje EU/Schengen - brak restrykcji w podróżowaniu (z 
wyłączeniem UK, Danii i Norwegii);  
Kraje poza EU - nie rekomenduje się podróży. Obowiązuje do 15 
kwietnia 2021. 
Podróż z Polski do Szwecji: obowiązkowy negatywny test na 
Covid-19, wykonany max 48 godzin przed wylotem do Szwecji. 
Nie obowiązuje osób posiadających szwedzki nr personalny. 
Norwegia 
Kraje EU/Schengen - nie rekomenduje się podróży, za 
wyjątkiem Grenlandii, Islandii, Wysp Owczych i 4 regionów w 
Finlandii;  
Kraje poza EU - nie rekomenduje się podróży. 
Podróż z Polski do Norwegii: od 29 stycznia 2021 jedynie 
obywatele Norwegii oraz obywatele innych narodowości 
mający stały adres zamieszkania w Norwegii mogą wjechać do 
kraju 
Dania 
 Kraje EU/Schengen  oraz kraje poza EU - nie rekomenduje się 
podróży. Obecnie ważne do 5 kwietnia 2021. 
Podróż z Polski do Danii: należy mieć ważny powód wizyty w 
Danii oraz negatywny test na Covid-19, wykonany najwcześniej 
24 godz. przed wylotem samolotu. Po przyjeździe należy 
poddać się 10-dniowej kwarantannie. 
Finlandia:  
Kraje EU/Schengen - nie rekomenduje się podróży;  
Kraje poza EU - nie rekomenduje się podróży, za wyjątkiem 
Tajlandii, Singapuru, Nowej Zelandii, Korei Południowej, 
Australii i Islandii. 
Podróż z Polski do Finlandii: nie ma możliwości wjazdu do kraju 
w celach turystycznych. 

W chwili obecnej nie ma planów 
zniesienia obowiązujących obostrzeń, 
raczej zaostrza się rekomendacje w 
regionach największego rozwoju 
pandemii. 
Norwegia 
W chwili obecnej nie ma planów 
zniesienia obowiązujących obostrzeń, 
raczej zaostrza się rekomendacje w 
regionach największego rozwoju 
pandemii. 
Dania 
Od 1 marca nastąpiło częściowe 
zniesienie restrykcji (otwarcie sklepów, 
miejsc rozrywki na świeżym powietrzu - 
można z nich skorzystać mając ważny 
negatywny test na Covid-19, nie starszy 
niż 72 godz. w niektórych częściach Danii 
przywrócono naukę w szkołach, na 
Bornholmie można już świadczyć usługi 
osobiste, np. Fryzjerskie, pod warunkiem 
że klient posiada ważny negatywny test, 
nie starszy niż 72 godz.) 
Finlandia 
Od 8 marca rozpoczyna się 3-tygodniowy 
lockdown, oznaczający zamknięcie 
restauracji, nauczanie zdalne dla uczniów 
powyżej 13 roku życia, zamknięcie 
obiektów użyteczności publicznej, 
sportowych, parków rozrywki, itp.) 

Hotele funkcjonują bez 
zmian. 
Restauracje: czynne do 
godz. 20:30, alkohol 
serwowany do godz. 20:00, 
max 4 osoby przy stoliku a 
w galeriach handlowych 
tylko 1 osoba przy stoliku.  
Sklepy, galerie i muzea 
obowiązują limity ilości 
przyjmowanych klientów i 
odwiedzających. Spotkania 
prywatne ograniczone do 8 
osób. 
Norwegia: 
W Oslo restauracje 
świadczą usługi wyłącznie 
na wynos. Sklepy (poza 
sprzedającymi podstawowe 
artykuły niezbędne do 
życia) są zamknięte, 
podobnie jak placówki 
kulturalne. Nie wolno 
organizować wydarzeń, 
również na świeżym 
powietrzu. Pozostałe części 
kraju ma nieco łagodniejsze 
restrykcje ale są one 
dynamicznie 
dostosowywane do rozwoju 
pandemii. 
Dania: 
Jak w kolumnie obok.  



Restauracje oferują 
wyłącznie dania na wynos. 
Finlandia:  
Jak w kolumnie obok. 
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USA i 
Kanada 

 
USA 
Do USA mogą wjechać jedynie obywatele i cudzoziemcy 
posiadający zezwolenie na pobyt stały w Stanach 
Zjednoczonych. Z określonymi wyjątkami, cudzoziemcy, którzy 
byli w jednym z następujących krajów w ciągu ostatnich 14 dni, 
nie mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych: Chiny, Iran, kraje 
strefy Schengen, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia, 
Irlandia Północna), Republika Irlandii, Brazylia. 
 
W celu ograniczenia i rozpowszechniania nowych wariantów 
SARS-CoV-2, Centrum Zwalczania Chorób Zakaźnych (CDC) 
wydało nakaz wchodzący w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., 
wymagający od wszystkich pasażerów lotniczych 
przybywających do USA z obcego kraju poddania się testowi na 
obecność wirusa COVID-19 nie więcej niż 3 dni przed odlotem 
oraz przedstawienie liniom lotniczym dowodu negatywnego 
wyniku lub udokumentowanie wyzdrowienia z COVID-19 przed 
wejściem na pokład. Na dziś nie ma narodowego/federalnego 
wymogu przechodzenia kwarantanny po powrocie do Stanów 
Zjednoczonych. Każdy stan wprowadza własne przepisy 
związane z kwarantanną co sprawia, że mogą się one znacząco 
różnić w zależności od miejsca przekroczenia granicy. Federalne 
rekomendacje CDC sugerują zrobienie testu w przeciągu 3-5 dni 
od powrotu i pozostanie w domu przez 7 dni od daty powrotu, 
nawet jeśli wynik testu był negatywny. W przypadku 
zrezygnowania z testu, sugerowane jest pozostanie w domu 
przez 10 dni od zakończenia podróży. Dla porównania, 
podróżujący do stanu Nowy Jork zobowiązani są do odbycia 10 

 
 

Na dziś brak dokładnych informacji 
dotyczących terminu zmian obecnych 
przepisów i obostrzeń 
 

 
W przypadku 
funkcjonowania hoteli, 
restauracji i atrakcji 
turystycznych w USA i 
Kanadzie obowiązują 
zarządzenia na poziomie 
poszczególnych stanów i 
prowincji.  
Hotele w USA i Kanadzie są 
otwarte dla gości z 
uwzględnieniem obostrzeń i 
przepisów danego 
stanu/prowincji. Niektóre 
obiekty pozostają 
zamknięte (decyzja wynika z 
rentowności: niektórym 
hotelom nie opłaca się 
zatrudniać pracowników i 
wdrażań procedur 
czyszczenia ze względu na 
małą liczbę rezerwacji). W 
przypadku wynajmu przez 
Airbnb i inne tego typu 
platformy również 
obowiązują ograniczenia 
stanowe – w niektórych 
regionach możliwy jest 



dniowej kwarantanny lub 3 dniowej kwarantanny z przejściem 
testu na 4 dzień. Negatywny wynik zezwala na przerwanie 
kwarantanny. Przyjazd od Polski: zgodnie z informacją zawartą 
na stronie internetowej Polskiej Straży Granicznej, obywatele 
Stanów Zjednoczonych nie znajdują się na liście osób mogących 
przekroczyć zewnętrzną granicę RP.  
 
Kanada 
Do Kanady mogą wjechać, z określonymi wyjątkami, tylko 
obywatele, cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały, 
osoby zarejestrowane w ramach Canada’s Indian Act, oraz 
osoby chronione.  Od 7 stycznia 2021 r. pasażerowie statku 
powietrznego w wieku od 5 lat muszą przedstawić liniom 
lotniczym wykonany w ciągu 72 godzin negatywny wynik testu 
COVID-19 przed wejściem na pokład międzynarodowych lotów 
do Kanady. Od 21 lutego 2021, podróżujący są dodatkowo 
zobowiązani do przejścia testu natychmiast po przylocie, 
spędzenia na koszt własny 3 dni w wyznaczonym hotelu w 
oczekiwaniu na wynik testu i nadal udać się na obowiązkową 14 
dniową kwarantannę. Hotel musi zostać wynajęty minimum na 
trzy dni przed przylotem do Kanady.   
 
Przyjazd od Polski: zgodnie z informacją zawartą na stronie 
internetowej Polskiej Straży Granicznej, obywatele Kanady 
„odbywający podróż statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 
pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.” mogą przekroczyć granice 
RP. 
 

wynajem tylko 
długoterminowy.  
Atrakcje turystyczne: w 
dużej mierze zależy to od 
decyzji zarządu takich 
obiektów, każdy z nich 
podejmuje indywidualną 
decyzję, czy chce w obecnej 
sytuacji przyjmować gości i 
przestrzegać wszystkich 
procedur.  
Transport lotniczy działa z 
zachowaniem nowych norm 
sanitarnych (obowiązek 
podróży w maseczkach, 
dezynfekcja, odległość 
między pasażerami). 
Niektóre stany/prowincje 
przed przylotem wymagają 
od pasażerów ważnego 
testu na obecność COVID-
19 (na przykład Hawaje), 
inne proszą o dobrowolne 
pozostawienie swoich 
danych w formularzu i 
poddanie się kwarantannie, 
jednak linie lotnicze nie 
udostępniają danych 
pasażerów lokalnym 
władzom, ich podanie jest 
dobrowolne. Nie ma 
żadnych federalnych 
restrykcji w poruszaniu się 



droga lądową lub lotniczą 
wewnątrz USA i Kanady.   
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Ukraina 

 
Cudzoziemcy mogą wjechać na Ukrainę na podstawie dwóch 
różnych procedur, w zależności od tego czy kraj z którego 
przybywają znajduje się w tzw. zielonej, czy czerwonej strefie. 
Do strefy czerwonej należą kraje, w których ilość zarażeń 
wirusem COVID-19 jest wyższa niż na Ukrainie. Co do zasady, 
Ukraina jest "najwyższą" zieloną. Ze strefy zielonej, a więc z 
kraju, który ma niższą liczbę zarejestrowanych przypadków 
COVID-19 niż Ukraina można wjechać swobodnie, bez 
określania celu,  pod warunkiem posiadania ubezpieczenia 
zdrowotnego obejmującego koszty leczenia w wypadku 
zachorowania na COVID-19 podczas podróży. Lista krajów z 
podziałem na strefy zieloną i czerwoną aktualizowana jest raz w 
tygodniu, w piątek przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia.  
Aktualnie Polska znajduje się w strefie czerwonej. Oznacza to, 
że z Polski można na Ukrainę wjechać pod warunkiem 
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego koszty 
leczenia w wypadku zachorowania na COVID-19 podczas 
podróży oraz odbycia 14-dniowej kwarantanny. Z kwarantanny 
zwalnia posiadanie negatywnego wyniku testu PCR, 
wykonanego nie wcześniej niż na 48 godzin przed 
przekroczeniem granicy. Test można wykonać także na 
terytorium Ukrainy w jednym z około 300 punktów 
akredytowanych przez ukraińskie Ministerstwo Ochrony 
Zdrowia. Wówczas podróżny zobowiązany jest oczekiwać na 
wynik we wskazanym przez siebie miejscu odbywania 
kwarantanny. Negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny 
przed terminem. Czas oczekiwania na wynik wynosi w praktyce 
od kilku godzin do maksimum 2-3 dni.    
W drodze powrotnej do kraju obywatele polscy podlegają 
standardowym procedurom wynikającym z polskiego prawa, 

 
Obecna nadzwyczajna sytuacja potrwa 
oficjalnie do końca kwietnia. Oczywiście, 
jest to kolejne już przedłużenie 
obowiązujących od roku ograniczeń. 

 
Na terytorium Ukrainy, 
podobnie jak w Polsce 
ograniczenia wprowadzane 
są regionalnie, w zależności 
od sytuacji epidemicznej. 
Obecnie, większość kraju 
(16 z 23 obwodów) znajduje 
się w strefie żółtej, w której 
ograniczenia nie są zbyt 
uciążliwe. 
Otwarte są hotele, lokale 
gastronomiczne wszelkiego 
typu (do godziny 24.00), z 
limitami sanitarnymi 
funkcjonuje transport 
publiczny, obiekty 
handlowe i usługowe, 
czynne są muzea, kina, 
teatry, siłownie, baseny itp. 
W pomieszczeniach 
zamkniętych oraz środkach 
transportu obowiązuje 
noszenie masek. 
Pracują sanatoria, ośrodki 
wypoczynkowe, wyciągi 
narciarskie. Wszędzie 
obowiązują podwyższone 
standardy sanitarne, 
dostępność środków 
higieny, dezynfekcji, w 



polegającym na przeprowadzeniu przed przekroczeniem 
granicy testu na COVID-19 lub odbyciu dziesięciodniowej 
kwarantanny. Z kwarantanny zwalnia także zaświadczenie o 
zaszczepieniu przeciwko koronawirusowi.  
 
Z kolei wjazd do Polski dla Ukraińców co do zasady jest 
zabroniony. Oczywiście rząd ukraiński nie stawia przed swoimi 
obywatelami żadnych ograniczeń w opuszczaniu kraju. Wszelkie 
zakazy w przypadku Polski wynikają z przepisów dotyczących 
przekraczania zewnętrznych granic UE, oraz regulacji polskich 
dotyczących określonych, specyficznych grup podróżujących. 
Określono wiele wyjątków, których katalog ulega zmianom w 
różnych okresach, dla przykładu polską granicę mogą 
przekraczać posiadacze Karty Polaka, cudzoziemcy posiadający 
prawo stałego lub tymczasowego pobytu na terytorium RP, 
cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, 
uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych itp. 
Niestety nie można wjechać do Polski w celu turystycznym. 
Obecnie, podobnie jak w przypadku obywateli polskich, z 
kwarantanny zwalnia posiadanie negatywnego testu na COVID-
19. 

niektórych wypadkach 
ograniczenie miejsc do 50% 
dostępnych. Uwaga! 
Ograniczenie takie nie 
dotyczy hoteli. 
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Węgry 

 

Nadal utrzymane są obostrzenia dotyczące przekraczania 
węgierskiej granicy. Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i 
członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty 
uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez 
węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z 
obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać 
dokumenty potwierdzające powyższe. Pozostali cudzoziemcy 
nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu pobytu. 
Wyjątek: osoby, które udowodnią cel podróży i otrzymają 

 
Od 5 listopada 2020 r. na Węgrzech trwa 
stan wyjątkowy, który przedłużono do 23 
maja 2021 r.  Obowiązywanie ograniczeń 
przedłużono do dnia 15 marca br. 
(możliwe jest dalsze przedłużenie tego 
okresu). 

 

Na obszarze całego kraju 
wprowadzono zakaz 
poruszania się w godzinach 
20.00 – 05.00 (wyjątkiem są 
wykonujący pracę, 
dojeżdżający do pracy, 
konieczność uniknięcia strat 
materialnych, sytuacje 
dotyczące zagrożenia 
zdrowia i życia itp.).  



pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od 
planowanego miejsca przekroczenia granicy. 

Do dnia 5 kwietnia br. zawieszono połączenia kolejowe do 
Polski. 

Zamknięte są restauracje 
(możliwa sprzedaż posiłków 
na wynos).  
Hotele nie przyjmują 
turystów, jedynie 
podróżujących w celach 
biznesowych lub 
szkoleniowych. 
Zamknięte są obiekty 
rozrywkowe (kluby fitness, 
pływalnie kryte, teatry, 
muzea, ZOO, itp.).  
Zakazano wszystkich 
zgromadzeń/uroczystości.  
Imprezy sportowe mogą 
odbywać się jedynie bez 
udziału widzów.  
Dozwolone jest uprawianie 
sportu na wolnym 
powietrzu, natomiast 
zabrania się uprawiania 
amatorskiego sportu 
zespołowo. 
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Wielka 
Brytania 

 
Do 17 maja 2021 obywatele brytyjscy nie mogą podróżować za 
granicę w celach urlopowych. Jest to ujęte prawem, za którego 
złamanie grozi grzywna do £10 000. Podróże do Polski są 
możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach np: dla osób 
z polskim lub podwójnym obywatelstwem. Przed przyjazdem 
do Wielkiej Brytanii należy na 72 godziny wykonać test na 
COVID19, a następnie poddać się 10 dniowej kwarantannie. 
Drugiego i ósmego dnia należy wykonać ponownie test na 

 
21 czerwca – zniesienie wszystkich 
restrykcji pod warunkiem,  
iż wszyscy obywatele UK zostaną 
zaszczepieni 

 
Obecnie wszystkie hotele, 
muzea oraz atrakcje 
turystyczne są zamknięte. 
Wyjść z domu można tylko 
raz dziennie do sklepu, raz 
dziennie na spacer oraz do 
pracy, jeśli nie można jej 
wykonywać z domu.  
Przemieszczanie się  poza 



Covid19.  Jeśli oba wyniki są negatywne, 11 dnia można opuścić 
kwarantannę.    

dzielnicę zamieszkania jest 
nielegalne. Od 29 marca 
będzie możliwość 
przemieszczania się w 
granicach lokalnej strefy 
zamieszkania, od 12 
kwietnia planowane jest 
otworzenie się sektora 
hotelowego, restauracje 
będą mogły serwować 
dania jedynie w ogródkach 
zewnętrznych. 
17 maja – możliwość 
serwowania posiłków 
wewnątrz obiektów, 
otwarcie muzeów i galerii, 
możliwość wyjazdów za 
granicę. 
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Włochy 

 
Włosi dzielą państwa na 5 kategorii (A, B, C, D, E) wedle stopnia 
zagrożenia epidemiologicznego i idących za tym obostrzeń. 
Jedyną kategorią, wobec której stosuje się bardzo restrykcyjne 
obostrzenia jest kategoria E. Polska znajduje się natomiast w 
najliczniejszej grupie C, która przewiduje otwarte granice i brak 
wyraźnych ograniczeń wynikających z chęci podróżowania, 
jednak nowym dekretem, obowiązującym od 6 marca, 
wprowadzono obowiązek, w momencie wsiadania do środka 
transportu (samolot, pociąg), przedstawienia autodeklaracji 
zawierającej listę krajów zagranicznych, w których się 
przebywało/podróżowało w ostatnich 14 dniach, powód 
podróży, adres zameldowania we Włoszech i numer telefonu. 
Dla powracających z krajów z kategorii C (w tym Polski) i D 

 
Stan wyjątkowy będzie trwał we 
Włoszech do 30 kwietnia 2021.  
 
Podział kraju na 4 strefy ryzyka 
epidemiologicznego (białą, żółtą, 
pomarańczową i czerwoną), wedle 
których podzielono 20 regionów kraju. 
Każdy region może zmienić kolor pod 
wpływem zmiany wskaźników zakażeń i 
ta sytuacja jest aktualizowana co tydzień 
na bazie wskaźników zakażeń. Dla 
wszystkich stref, do 27.03 nie wolno 
przemieszczać się między regionami, jeśli 

 
Wspólne dla wszystkich 
stref kolorystycznych 
decyzje: 

• zamknięte wyciągi 
narciarskie do 6 
kwietnia, co oznacza, że 
w praktyce sezon 
narciarski się w tym 
roku nie odbył. 

• rejsy wycieczkowe: 
mogą w nich 
uczestniczyć osoby, 
które nie przebywały w 



wymagany jest również test negatywny na koronawirusa, 
wykonany najpóźniej 48 h przed podróżą bądź tam, gdzie to 
możliwe, wykonanie tego testu na lotnisku/granicy, a w 
przypadku jego braku jest obowiązek poddania się dobrowolnej 
kwarantannie z kontrolą sanitarną.  
 
2 marca nowy rząd Włoch ogłosił dekret, który będzie 
obowiązywał od 6 marca do 6 kwietnia. Regulacje dotyczące 
podróży zagranicznych znajdują się w art. 49-51 tegoż. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/
sg 
 

nie ma to związku z wyjątkowymi 
okolicznościami np. zawodowymi, 
zdrowotnymi. Można natomiast wrócić 
do swojego miejsca 
zamieszkania/zameldowania.   
 

ostatnich 14 dniach w 
krajach z kategorii D i E. 

• hotele mogą pozostać 
otwarte we wszystkich 
strefach  z 
zachowaniem 
wszystkich zasad jw. 
Hotele mogą również 
prowadzić działalność 
restauracyjną dla 
swoich klientów bez 
limitów godzinowych, 
jak opisane poniżej. 

• we wszystkich strefach 
nie wolno do 6 kwietnia 
organizować imprez 
powodujących duże 
zgromadzenia, m.in. 
targów, kongresów. 

• zakaz uprawiania 
sportów kontaktowych, 
sport można uprawiać 
na świeżym powietrzu z 
zachowaniem 2 m 
odstępu. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg

