
HISZPANIA CZEKA NA CIEBIE W 
SEZONIE TURYSTYCZNYM 2021

Anna Dziedzic
Biuro Radcy ds.Turystyki
Ambasada Hiszpanii w Polsce



PRZYGOTOWANIE DO OTWARCIA GRANIC 
DLA TURYSTÓW

• Półroczny stan wyjątkowy (alarmu) z lockdownem wygaszający
epidemię (do 9 maja), od listopada ub. roku obowiązkowe testy

• Po 9 maja decyzje dot. wprowadzania/ luzowania obostrzeń w
gestii wspólnot autonomicznych

• Bezpieczeństwo turystów priorytetem władz
• Wyszczepienie 70% populacji – cel do wakacji
• Komunikat o otwarciu granic dla osób zaszczepionych i

przystąpieniu do systemu Unijnego Certyfikatu COVID-19 podczas
targów FItur

• Nowe przepisy od 7 czerwca na wjazd dla osób zaszczepionych i
ozdrowieńców jako alternatywa dla testu.



OD 7 CZERWCA NOWE ZASADY 
PODRÓŻOWANIA DO HISZPANII 

PASAŻEROWIE PRZYBYWAJĄCY Z KRAJÓW RYZYKA drogą powietrzna lub morska muszą
posiadać jeden z poniższych certyfikatów (dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta):
Certyfikat szczepienia (ważny gdy od dnia następnego po szczepieniu minęło co najmniej
14 dni)

Certyfikat wyniku testu na aktywną obecność wirusa (na 48 godzin przed przybyciem do
Hiszpanii).
Certyfikat ozdrowienia, ważny między 11 a 180 dniem od daty pozytywnego wyniku testu
NAAT (RT-PCR, RT-LAMP, TMA).
Lista krajów ryzyka będzie aktualizowana co tydzień i publikowana na stronach
Ministerstwa Zdrowia www.mcbs.gob.es oraz na stronie Spain Travel Health
www.spth.gob.es

http://www.mcbs.gob.es/
http://www.spth.gob.es/


OD 7 CZERWCA NOWE ZASADY 
PODRÓŻOWANIA DO HISZPANII 

WYJĄTKI. Przepisy nie dotyczą załóg środków transportu międzynarodowego
oraz pasażerów poniżej 6 roku życia, jednak dzieci te powinny posiadać kody
QR po wypełnieniu formularza kontroli sanitarnej.
PASAŻEROWIE PRZYBYWAJĄCY Z KRAJÓW BEZPIECZNYCH drogą powietrzną
lub morską są zwolnieni z obowiązku posiadania certyfikatu, ale obowiązuje
ich wypełnienie formularza kontroli sanitarnej
GRANICE LĄDOWE. Wszystkie osoby powyżej 6 roku życia przybywające z
krajów ryzyka drogą lądową powinny posiadać jeden z 3 wymienionych
wcześniej certyfikatów. Wyjątek stanowią kierowcy transportu
międzynarodowego, pracownicy stref przygranicznych, rezydenci stref
przygranicznych.



• Obowiązują pasażerów niezaszczepionych i
bez przeciwciał po przechorowaniu powyżej 6
roku życia przylatujących z krajów ryzyka.
Polska znajduje się na liście takich krajów do
20 czerwca.

• Co najmniej na 48 godz. przed podróżą.
• Dopuszczone testy to molekularne NAAT (RT-

PCR, RT-LAMP, TMA) wykrywające RNA wirusa
oraz

• testy antygenowe znajdujące się na liście
szybkich testów na wykrycie antygenu COVID-
19 opublikowanej przez Komisję Europejską
na podstawie Rekomendacji Rady 2021/C
24/01 (noszą oznakowanie CE oraz >= 90%
czułości i >=97% swoistości

• Szybki test antygenowy dostępny w Polsce to 
test o nazwie handl. PANBIO COVID-19 Ag

TESTY



FORMULARZ KONTROLI SANITARNEJ

• Wszystkich podróżnych przybywających 
samolotem lub drogą morską obowiązuje 
wypełnienie formularza kontroli sanitarnej. 

• Formularz dostępny jest na stronie
• lub w aplikacji App SPAIN TRAVEL               

HEALTH – SpTH
• Wypełniany nie wcześniej niż 48 godz. przed

podróżą
• Dostępny w 4 wersjach językowych (ang., 

niem., franc., hiszp.)
• Wygenerowany kod QR sprawdzany przed 

wejściem na pokład samolotu
• Kod QR może być okazany w formie wydruku 

lub w wersji cyfrowej na nośniku 
elektronicznym

www.spth.gob.es



FORMULARZ KONTROLI SANITARNEJ (FSC)

• Formularz kontroli sanitarnej zostaje
zmodyfikowany i rozszerzony o informację o
posiadaniu certyfikatu szczepienia,
przechorowania lub wykonania testu na
COVID-19.

• Kontrola kodu QR przed wejściem do
samolotu, skanowanie kodu w porcie
lotniczym lub morskim

• Obowiązek posiadania kodu QR dla pasażerów
przybywających drogą lotniczą i morską,
dotyczy także pasażerów w tranzycie

• Indywidualne kody QR: TRANSIT, FAST
CONTROL, DOCUMENTAL CONTROL.

• Przez 3 najbliższe dni po wejściu w życie
przepisów dopuszczone będą kody QR
wygenerowane na podstawie poprzednich
przepisów.

• Forma papierowa formularza dopuszczona w
wyjątkowych sytuacjach przez okres miesiąca



KONTROLA PO PRZYLOCIE

• Pomiar temperatury (bezdotykowo,
kamery termowizyjne). Temperatura
graniczna to 37,5 st.C

• Kontrola dokumentów (kod QR, jeden z 3
certyfikatów, w wypadku przybycia z
kraju ryzyka

• Wzrokowa ocena stanu zdrowia
• Nie dotyczy osób podróżujących

tranzytem. Od tych osób będzie
wymagany kod QR TRANSIT
wygenerowany na stronie SpTH



UNIJNY CERTYFIKAT COVID -19
WCHODZI W ŻYCIE 1 LIPCA. Honorowany we wszystkich krajach UE
• Certyfikaty o szczepieniu, wykonaniu testu czy przechorowaniu będą weryfikowane za

pomocą kodu QR. Do pobrania poza Internetowym Kontem Pacjenta, także przez
aplikację mojeIKP, przez aplikację mObywatel czy jako wydruk u lekarza POZ.

• Pasażerowie przybywający z krajów ryzyka po wypełnieniu formularza kontroli
sanitarnej otrzymają kod QR FAST CONTROL, co będzie się wiązać z szybszą odprawą
przed wylotem i szybszym przejściem przez kontrolę w porcie docelowym.

• Osoby bez wykonanego testu, bez jednego z certyfikatów, będą musiały po
przekroczeniu granicy danego kraju odbywać kwarantannę, która będzie określona
według zasad narodowych

• Środki unijne dla krajów członkowskich w wys. 100 mln euro na dofinansowanie
testów

9



NORMY SANITARNE W HISZPANII
W GESTII POSZCZEGÓLNYCH WSPÓLNOT 

AUTONOMICZNYCH
• Maseczki obowiązkowe w miejscach publicznych: hotele, restauracje, sklepy,

zgromadzenia, obiekty kultury, plaża, basen, transport publiczny
• Dystans społeczny 1,5m, dezynfekcja
• Warto sprawdzić przed podróżą jakie są aktualne obostrzenia w miejscu docelowym. 

Podział na 4 poziomy alertu w zależności od stanu epidemii. 





UBEZPIECZENIE COVIDOWE 
dla turystów korzystających z zarejestrowanych 

obiektów noclegowych

Wyspy Kanaryjskie - oferują ubezpieczenie firmy AXA już od 3.08.2020 r.
Andaluzja - od 1.01 do 31.12.2021

Murcia - od 1.07.2021 do 30.06.2022
Baleary – okres wakacji



GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

• Strona Instytutu Turystyki Hiszpanii w języku polskim https://travelsafe.spain.info/pl/
• Strona Wysp Kanaryjskich po polsku 

https://www.czescwyspykanaryjskie.com/coronavirus/
• https://reopen.europa.eu/pl
• Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii, warszawa@tourspain.es, tel. 225564080
• Andaluzja https://www.mapacovid.es/

https://travelsafe.spain.info/pl/
https://www.czescwyspykanaryjskie.com/coronavirus/
https://reopen.europa.eu/pl
mailto:warszawa@tourspain.es
https://www.mapacovid.es/


POŁĄCZENIA Z HISZPANIĄ
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HISZPANIA CZEKA NA CIEBIE

Dziękuję 
za uwagę i zapraszam do kontaktu

Tel 22 556 40 80
warszawa@tourspain.es

www.spain.info

mailto:warszawa@tourspain.es
http://www.spain.info/
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