ISLANDIA PLANUJE WJAZD DLA
NIEZASZCZEPIONYCH PODRÓŻNYCH BEZ
KWARANTANNY
Osoby zaszczepione i wyleczone mogą już wjeżdżać na Islandię bez
ograniczeń. Od maja ma się to zmienić dla niezaszczepionych
podróżnych z obszarów o niskim wskaźniku zakażeń.

Islandia jest obecnie najlepszym przykładem skutecznej walki z koronawirusem. Wyspa położona na
północnym Atlantyku ma najniższe wskaźniki zakażeń ze wszystkich krajów europejskich. Oczekuje
się, że taka sytuacja się utrzyma, dlatego też kraj ten będzie powoli ożywiać turystykę.
Przyjazd z Krajów o Niskim Wskaźniku Zakażeń
Przez wiele miesięcy ta mała wyspa na północnym Atlantyku potrafiła niezwykle skutecznie bronić
się przed koronawirusem. Jeśli Islandia w ogóle zgłasza jakiekolwiek nowe infekcje, to są one
obecnie na poziomie jednocyfrowym. Oczywiście położenie i wielkość wyspy odgrywają dużą rolę w
walce z wirusem. Ponadto łatwo jest kontrolować przyjezdnych, ponieważ mogą oni dostać się do
kraju tylko drogą powietrzną i morską. Mała liczba portów morskich i lotniczych sprawia, że warunki
są idealne do monitorowania tych węzłów.
Ponadto Islandia bardzo wcześnie zaostrzyła swoje przepisy dotyczące wjazdu i zawsze
dostosowywała je do okoliczności. Na przykład na początku ubiegłego roku na lotniskach
przeprowadzono testy dla osób wjeżdżających do kraju. Do czasu uzyskania wyników podróżni
musieli przechodzić kwarantannę.
W międzyczasie również osoby zaszczepione lub wyleczone mogą ponownie wjechać do kraju.
Potrzebny jest jedynie dowód, że zostały one już w pełni zaszczepione lub pokonały chorobę.
Oznacza to, że ludzie mogą już wjeżdżać do Islandii bez ograniczeń.
Prawdopodobnie od 1 maja przepisy te zostaną ponownie złagodzone. Wówczas również pasażerowie
z krajów lub regionów o bardzo niskim wskaźniku zakażeń będą mogli wjechać do kraju. Nowe
przepisy dotyczące wjazdu nie mają być jednak wprowadzane z pośpiechem, dlatego szczegóły nie są
jeszcze znane.
Nowe Przepisy Islandii dotyczące Wjazdu dla Niezaszczepionych Podróżnych
Niestety nie jest jeszcze jasne, w jakim stopniu zmienią się przepisy dotyczące wjazdu. Zgodnie z
obecnym stanem rzeczy osoby zaszczepione lub wyleczone mogą ponownie wjechać do Islandii. Ale
nawet tutaj istnieją wyjątki, ponieważ obecnie wszystkie kraje są nadal klasyfikowane jako obszary
wysokiego ryzyka. Obecnie nie wiadomo, czy od 1 maja zostanie zniesiony ogólny obowiązek badań
dla osób zaszczepionych i wyleczonych, a być może także dla innych podróżnych z krajów o niskim
wskaźniku zakażeń. Jednak postępowanie z wirusem w Islandii daje nadzieję, że podobne regulacje
mogłyby zostać wprowadzone w całej Europie.
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