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Pandemia koronawirusa – bezprecedensowy kryzys w turystyce
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Paszport szczepień
Cyfrowy Certyfikat COVID 
Unijny Certyfikat COVID

Unijne rozwiązanie ułatwiające podróże - nazwa
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System Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by:
niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa 
członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody 
przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających 
status osoby przekraczającej granice. 
Jednocześnie, certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla 
ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy 
do niej uprawniał.
Rozwiązanie zostanie zawieszone, gdy WHO ogłosi koniec 
pandemii.

Unijny Certyfikat COVID (UCC)
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Unijny Certyfikat COVID (UCC)
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Unijny Certyfikat COVID (UCC)
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W jaki sposób będzie można uzyskać Unijny Certyfikat Covid?

Bezpośrednio przez obywatela:
•Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl
•Aplikacja mojeIKP (po 25 czerwca)
•Aplikacja mObywatel (po 25 czerwca)

W podmiotach leczniczych:
•Aplikacja gabinetowa – gabinet.gov.pl
•W punktach szczepień
•Od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej

Unijny Certyfikat COVID (UCC)

http://www.pacjent.gov.pl/
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Unijny Certyfikat COVID (UCC) – przygotowanie techniczne
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Aktualizacja wspólnego podejścia do środków dotyczących podróży w obrębie UE, w oparciu 
o mapę z kolorystycznymi oznaczeniami regionów publikowaną przez Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC):
1.W pełni zaszczepione osoby posiadające świadectwo szczepienia zgodne z unijnym 
cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 powinny być zwolnione z testów w związku z podróżą i 
z 14-dniowej kwarantanny, jeżeli otrzymały już ostatnią dawkę szczepionki. Powinno to 
również dotyczyć osób, które przeszły COVID-19 i otrzymały również jedną dawkę 
szczepionki składającej się z dwóch dawek. W przypadku, gdy państwa członkowskie 
akceptują dowód przyjęcia szczepionki w celu zniesienia ograniczeń swobodnego 
przemieszczania się również w innych sytuacjach, na przykład po pierwszej dawce serii 
dwóch dawek, powinny one również akceptować, na tych samych warunkach, świadectwa 
szczepienia dotyczące szczepionki przeciwko COVID-19.
2.Osoby, które przeszły COVID-19, posiadające zaświadczenie zgodne z unijnym cyfrowym 
zaświadczeniem COVID-19 powinny być zwolnione z testów w związku z podróżą i z 
kwarantanny przez pierwszych 180 dni po otrzymaniu wyniku testu PCR.

Wspólne podejście do zasad dotyczących podróży w UE
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3. Osoby posiadające ważne potwierdzenie wyniku testu zgodne z unijnym cyfrowym 
zaświadczeniem COVID-19 powinny być zwolnione z ewentualnego wymogu poddania się 
kwarantannie. Komisja proponuje standardowy okres ważności testów: 72 godziny dla testów 
PCR i 48 godzin dla szybkich testów antygenowych, jeżeli państwo członkowskie akceptuje 
takie testy.
4. "Hamulec bezpieczeństwa": państwa członkowskie powinny ponownie wprowadzać środki 
dotyczące podróży w odniesieniu do osób zaszczepionych i osób, które przeszły COVID-19, 
jeżeli sytuacja epidemiologiczna nagle się pogorszy lub w przypadkach dużej częstości 
występowania wariantów budzących obawy lub będących przedmiotem zainteresowania.
5. Wyjaśnienie i uproszczenie wymogów, jeżeli państwa członkowskie wprowadzają takie 
wymogi na podstawie własnych procesów decyzyjnych:
a) podróżni z obszarów zielonych: brak ograniczeń
b) podróżni z obszarów pomarańczowych: państwa członkowskie mogłyby wymagać testu 
przed wyjazdem (szybkiego testu antygenowego lub PCR).

Wspólne podejście do zasad dotyczących podróży w UE
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c) podróżni z obszarów czerwonych: państwa członkowskie mogłyby wymagać od 
podróżnych odbycia kwarantanny, chyba że poddadzą się oni testowi przed wyjazdem 
(szybkiemu testowi antygenowemu lub PCR).
d) podróżni z obszarów ciemnoczerwonych: należy zdecydowanie zniechęcać do wszelkich 
podróży, które nie są niezbędne. Wymóg dotyczący testów i kwarantanny nadal obowiązuje.
6. Aby nie rozdzielać rodzin, małoletni podróżujący z rodzicami powinni być zwolnieni z 
kwarantanny, jeżeli rodziców nie obowiązuje kwarantanna, np. dlatego, że zostali oni 
zaszczepieni. Dzieci w wieku poniżej 6 lat powinny być zwolnione z testów w związku z 
podróżą.
7. Komisja proponuje, aby dostosować progi obowiązujące przy sporządzaniu mapy ECDC 
ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i postępy w procesie szczepień. W 
odniesieniu do obszarów zaznaczonych na pomarańczowo proponuje się podwyższenie 
progu 14-dniowego wskaźnika łącznych zgłoszonych przypadków COVID-19 z 50 do 75. 
Podobnie w przypadku obszarów czerwonych proponuje się dostosowanie wartości 
progowych z obecnych 50-150 do 75-150 przypadków.

Wspólne podejście do zasad dotyczących podróży w UE
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Wspólne podejście do zasad dotyczących podróży w UE
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Dziękuję za uwagę.

Nadeszła pora na zakończenie
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