WŁOCHY – warunki/obostrzenia wjazdu dot. COVID-19 (uaktualnienie 19.04.)

Ważność certyfikatów unijnych we Włoszech (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi: 9 miesięcy
od szczepienia - na potrzeby przekraczania granicy, ale od 1 lutego 2022 r. na potrzeby obostrzeń wewnętrznych
(dostępu do miejsc i usług) - jedynie 6 miesięcy od szczepienia. Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych
wydanych poza Włochami.
Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie, już od kolejnego dnia, wydłuża ważność certyfikatu - na czas
nieokreślony.
Każda osoba, powyżej 6 roku życia, przybywająca do Włoch zobowiązana jest:
1) zarejestrować swój przyjazd na platformie EU Digital Passenger Locator Form https://app.euplf.eu/ (w
wyjątkowych (!) przypadkach np. problemów technicznych lub braku możliwości zarejestrowania się
przez internet dopuszczone jest wypełnienie formularza papierowego:
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domandefrequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html (w załączniku)
2) przedstawić certyfikat potwierdzający jeden z poniższych faktów (dokument musi być w języku
włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim):
•
•
•

ukończenia całego cyklu szczepień (szczepionką zatwierdzona przez UE) co najmniej 14 dni przed wjazdem
do Włoch
LUB przebycia choroby COVID-19 (maksymalnie do 6 miesięcy przed zakończeniem pobytu we Włoszech)
LUB negatywny wynik testu wymazowego: molekularnego (PCR), wykonanego w ciągu 72 godzin przed
przekroczeniem granicy Włoch lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem
granicy Włoch. Jest to warunek konieczny do przekroczenia granicy włoskiej.

UWAGA! Powyższe zasady wjazdu do Włoch dotyczą jedynie osób, które w ciągu 14 dni przed przyjazdem do
Włoch przebywały (lub przejeżdżały) przez następujące kraje:
Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Polska ,
Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry.
W przypadku przebywania lub przejazdu w kraju nie wymienionym powyżej, podróżującego (niezależnie od
szczepień!) będą obowiązywały inne zasady.

•
•
•

Na terenie całych Włoch od 10 stycznia 2022 r. obowiązuje wymóg okazania certyfikatu unijnego (tzw. paszportu
covidowego, green pass) potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką (co najmniej 14 dni wcześniej) lub
ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) do korzystania m.in. z:
lokali gastronomicznych;
transportu zbiorowego;
wstępu do niektórych muzeów, miejsc kultury (w tym kin, sal koncertowych, teatrów etc.) i wystaw;
Dotyczy to wszystkich, którzy ukończyli 12 r.ż.
Naruszenie przepisów dot. certyfikatów skutkuje mandatem karnym w wys. 400-1000 EUR.
Więcej informacji o certyfikatach/zaświadczeniach szczepienia: https://www.gov.pl/web/certyfikat.
Certyfikaty można pobrać między innymi z indywidualnego konta IKP: https://pacjent.gov.pl/internetowe-kontopacjenta.
Uwaga! Prosimy mieć na uwadze, iż są to warunki na dzień dzisiejszy i mogą one ulegać zmianie. W przypadku
zmiany warunków wjazdowych i pojawienia się wymogu testu – jego koszt i wykonanie leżą po stronie uczestnika.
Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do rezygnacji z wyjazdu.

