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AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOSTRZEŃ EPIDEMICZNYCH
PRZY WYJEŹDZIE OBYWATELI POLSKICH NA UKRAINĘ
Biuro Turystyki JOANNA w dobie epidemii COVID-19, powołując się na ogólnodostępne przepisy prawa oraz zalecenia
ogłaszane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że aktualnie obowiązują następujące obostrzenia:
WJAZD NA UKRAINĘ
•

podróżny jest upoważniony do posiadania ważnego paszportu (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do
kraju), który uprawnia do przekroczenia granicy z Ukrainą, bez konieczności posiadania wizy

•

podróżny zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia COVID-19 (BT
JOANNA zapewnia takie ubezpieczenie w cenie pobytu)

•

podstawą do wjazdu na Ukrainę jest posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 (testu
PCR lub ekspresowego testu antygenowego).Test należy przeprowadzić nie wcześniej, niż 72 godziny przed
wjazdem na Ukrainę. Wynik testu powinien być w języku angielskim lub przetłumaczony na j. angielski.

•

zwolnione z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu są osoby posiadające dokument, który
potwierdza odbycie pełnego kursu szczepienia szczepionką dopuszczoną do wykorzystania przez WHO
(więcej informacji na: www.who.int) – taki dokument powinien być sporządzony w j. angielskim lub
przetłumaczony na j. angielski.

Jeśli nie będą spełnione powyższe warunki, nie będzie możliwości wjazdu na Ukrainę.
Od wymogu posiadania ubezpieczenia oraz negatywnego wyniku testu lub dokumentu potwierdzającego
przejście pełnego kursu szczepienia obowiązuje lista wyjątków, należą do nich cudzoziemcy i bezpaństwowcy,
którzy:
•na stałe mieszkają na Ukrainie;
•nie ukończyli 12. roku życia;
•posiadają status uchodźcy;
•są uznani za osoby potrzebujące ochrony uzupełniającej;
•są akredytowanymi na Ukrainie pracownikami misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw
oficjalnych misji międzynarodowych organizacji lub członkami ich rodzin,
•pracują jako kierowcy i członkowie załóg pojazdów towarowych, autobusów wykonujących przewozy regularne,
nieregularne i wahadłowe, członkowie załóg lotniczych i morskich, statków rzecznych, członkowie załóg pociągów i
lokomotyw i przekraczają granicę Ukrainy w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
•biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy jako zawodowi żołnierze sił zbrojnych państw NATO i krajów
członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”.
POWRÓT DO POLSKI
Po powrocie z Ukrainy do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna lub konieczność wykonania testu na
COVID-19 (przeprowadzonego metodą antygenową lub RT-PCR, nie starszego niż 48 godzin licząc od
momentu przekroczenia granicy)
- testy wykonane przed przekroczeniem granicy, w kraju wylotu leżącym poza strefą Schengen nie będą
uznawane,
- wykonanie testu po przybyciu do Polski nie wymaga skierowania lekarskiego i odbywa się na koszt
badanego,
◦

Zwolnienie z kwarantanny przy powrocie do Polski:
- zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny następuje z chwilą zgłoszenia przez laboratorium
negatywnego wyniku badania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (poprzez system EWP),
przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych,
genetycznych), tzn. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w
aktualnej Definicji przypadku COVID-19 z dn. 31.10.2020 https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadkucovid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia31102020-; z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów
na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe);
- potwierdzenie wykonania pełnego szczepienia przeciwko COVID-19;

Podróż autokarem
Wyjazdy autokarowe również objęte są zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Pasażerowie
zobowiązani są do podróżowania w maseczkach (wyposażenie indywidualne z uwzględnieniem zmiany maseczki co 4
godziny). Prowadzony jest pomiar temperatury pasażerów przy wsiadaniu do docelowego autokaru, dezynfekcja rąk
płynami znajdującymi się przy wejściu do autokaru a także zakaz korzystania z toalety wewnątrz pojazdu.
Podróż samolotem
Zarówno na otwartej przestrzeni jak i podczas pobytu na lotniskach oraz podróży w samolocie obowiązują
zasady zachowania ostrożności. Podróżny zobowiązany jest do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego (nie
dotyczy rodzin i osób podróżujących wspólnie), zakrywania ust i nosa maseczką ochronną wraz z sugerowaną jej
zmianą co 4 godziny oraz częstą dezynfekcję lub też mycie rąk ogólnodostępnymi środkami.
Zgodnie z obecnymi zasadami w Ukrainie otwarte mogą być centra handlowe, kawiarnie, restauracje, siłownie, kina,
teatry, muzea, ale obowiązują ograniczenia dotyczące liczby odwiedzających. Można też przeprowadzać wydarzenia
religijne. Konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego: obowiązek zakrywania ust i nosa, częste mycie rąk oraz
dystans społeczny.
Powyższe ograniczenia na daną chwilę obowiązują do 30 czerwca 2021 roku z możliwością ich przedłużenia (w
całości lub w części) o kolejny okres.

