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NOWE WYMOGI SANITARNE DOTYCZĄCE WJAZDU DO HISZPANII OD DNIA 7 CZERWCA

Poprawa sytuacji epidemiologicznej w Hiszpanii oraz postęp w procesie szczepień, który ma
miejsce zarówno w Hiszpanii, jak i w wielu krajach świata, pozwalają na bardziej elastyczne
środki bezpieczeństwa w przypadku wjazdu na terytorium Hiszpanii w celach turystycznych. Od 7
czerwca weszły w życie nowe przepisy, które podsumowano w poniższym dokumencie i wśród
których główne zmiany są następujące: dopuszczenie zatwierdzonych przez UE szybkich
testów antygenowych oraz zaświadczeń o szczepieniach i ozdrowieniu dla podróżnych z
Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także otwarcie granic
dla podróży turystycznych z krajów spoza UE z zaświadczeniami o szczepieniu.

A. Podróżuję do Hiszpanii z kraju Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), jakie dokumenty do celów sanitarnych będą ode mnie
wymagane przy przekroczeniu granicy?
Musisz sprawdzić WYKAZ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ / EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO oraz WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, które Ministerstwo Zdrowia publikuje i
aktualizuje co 15 dni:
1. Jeśli pochodzisz z obszaru znajdującego się na liście krajów ryzyka UE/EOG, musisz
poświadczyć jeden z tych trzech wymogów (z wyjątkiem dzieci poniżej 12 roku życia):
a) Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki: wydane przez
właściwe władze kraju pochodzenia po upływie co najmniej 14 dni od daty
podania ostatniej dawki. Dopuszczone są szczepionki autoryzowane przez
Europejską Agencję Leków lub dopuszczone do użycia w sytuacjach awaryjnych
przez Światową Organizację Zdrowia.
Zaświadczenie o szczepieniu musi zawierać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko posiadacza
2. Data szczepienia, wskazująca datę ostatniej podanej dawki
3. Rodzaj przyjętej szczepionki
4. Liczba przyjętych dawek / wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia
5. Kraj wydający zaświadczenie
6. Wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie o szczepieniu
b) Certyfikat badania diagnostycznego: Negatywny wynik testu PCR lub podobnego
(typ NAAT), którego próbka została pobrana w ciągu 72 godzin przed przybyciem do
Hiszpanii, lub negatywny wynik testu antygenowego spośród tych, które znajdują
się
na
wspólnej
liście
Komisji
Europejskiej
(https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content), którego próbkę pobrano w
ciągu 48 godzin przed przybyciem do Hiszpanii. Certyfikat badania diagnostycznego

musi zawierać co najmniej następujące informacje:
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1. Imię i nazwisko posiadacza
2. Data pobrania próbki
3. Rodzaj przeprowadzonego testu
4. Kraj wydający zaświadczenie
c) Zaświadczenie o przebyciu choroby (świadectwo wyzdrowienia): wystawione
przez właściwy organ władzy lub służbę zdrowia co najmniej 11 dni od uzyskania
pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT (PCR, TMA,
LAMP i podobnych). Zaświadczenie jest ważne przez 180 dni od daty pobrania
próbki. Musi ono zawierać co najmniej następujące informacje:
a. Imię i nazwisko posiadacza
b. Data pobrania pierwszego pozytywnego testu diagnostycznego na
SARS-CoV-2
c. Rodzaj przeprowadzonego testu NAAT
d. Kraj wydający zaświadczenie

Każdy z tych trzech rodzajów zaświadczeń musi być napisany w języku hiszpańskim,
angielskim, francuskim lub niemieckim. Jeżeli uzyskanie oryginału w którymkolwiek z tych
języków nie jest możliwe, do danego dokumentu potwierdzającego należy dołączyć
tłumaczenie na język hiszpański sporządzone przez organ urzędowy.
2. Jeżeli pochodzisz z obszarów UE/EOG nieznajdujących się wśród krajów ryzyka na LIŚCIE
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
oraz LIŚCIE PAŃSTW TRZECICH Ministerstwa Zdrowia, nie zostaniesz poproszony o
żadne badanie diagnostyczne ani zaświadczenie o szczepieniu lub odporności.

B. Podróżuję do Hiszpanii w celach turystycznych i mieszkam w kraju, który nie
należy do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jakie
wymogi będą mnie obowiązywać przy przekroczeniu granicy?
Musisz sprawdzić WYKAZ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ /EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO oraz WYKAZ PAŃSTW TRZECICH:
1. Jeśli pochodzisz z kraju lub terytorium znajdującego się na liście krajów o niskiej
zachorowalności, wyłączonego ze strefy ryzyka, będziesz mógł podróżować bez
konieczności wykonywania badania diagnostycznego lub zaświadczenia o
szczepieniach lub odporności. Do północy 31 lipca 2021 r. są to następujące kraje:
1. Albania.

2. Australia.
3. Izrael.
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4. Japonia.
5. Liban.
6. Nowa Zelandia.
7. Republika Macedonii Północnej.
8. Rwanda.
9. Serbia.
10. Singapur.
11. Korea Południowa.
12. Tajlandia.
13. Stany Zjednoczone Ameryki.
14. Chiny. (z zastrzeżeniem wzajemności)
II. Specjalne regiony administracyjne Chińskiej Republiki Ludowej:
Hongkong.
SAR Makau.
III. Podmioty i władze terytorialne nieuznawane za państwa przez co najmniej jedno
państwo członkowskie Unii Europejskiej:
Tajwan.

2. W przypadku podróży z kraju lub terytorium, które nie znajduje się na liście krajów
zwolnionych, wjazd w celach turystycznych jest dozwolony za okazaniem
zaświadczenia o szczepieniu wystawionego przez właściwe władze kraju pochodzenia
po upływie co najmniej 14 dni od daty otrzymania ostatniej dawki wymaganej do pełnego
zaszczepienia. Osoby te mogą wjeżdżać do Hiszpanii w towarzystwie zaszczepionych
nieletnich lub poniżej 12 roku życia (tylko w tym drugim przypadku nie będą musieli
przedstawiać żadnego zaświadczenia o stanie zdrowia). Dopuszczone są szczepionki
autoryzowane przez Europejską Agencję Leków lub dopuszczone do użycia w sytuacjach
awaryjnych przez Światową Organizację Zdrowia. Obecnie są to szczepionki
produkowane przez firmy Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson &
Johnson, Sinovac i Sinopharm.
Zaświadczenie o szczepieniu musi zawierać następujące informacje:
7. Imię i nazwisko posiadacza
8. Data szczepienia, wskazująca datę ostatniej podanej dawki
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9.
10.
11.
12.

Rodzaj przyjętej szczepionki
Liczba przyjętych dawek / wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia
Kraj wydający zaświadczenie
Wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie o szczepieniu

2.1. W konkretnym przypadku osób zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które przekraczają granicę bezpośrednio, oprócz
zaświadczenia o szczepieniu, mogą wjechać do naszego kraju z nieistotnych
powodów z ujemnym wynikiem testu typu NAAT (PCR, TMA, LAMP i podobne),
którego próbkę pobrano w ciągu 72 godzin przed przybyciem do Hiszpanii. Testy
antygenowe nie są uznawane.
C. Jaką dokumentację/formularz mam wypełnić?
Niezależnie od kraju pochodzenia, wszyscy pasażerowie przybywający do Hiszpanii drogą
powietrzną lub morską, w tym ci, którzy są w tranzycie oraz osoby poniżej 12 roku życia, muszą
wypełnić przed wyjazdem formularz kontroli sanitarnej na stronie internetowej www.spth.gob.es
lub w aplikacji Spain Travel Health. Wypełnienie formularza generuje zindywidualizowany kod QR,

który podróżny musi przedstawić firmom transportowym przed wejściem na pokład, a także
podczas kontroli sanitarnej w punkcie wjazdu do Hiszpanii.

D. Na czym polegają kontrole sanitarne w chwili przekroczenia granicy?
Obejmą one co najmniej pomiar temperatury za pomocą termometrów bezdotykowych lub kamer
termowizyjnych; kontrolę dokumentów i kontrolę wizualną stanu pasażera. Pasażerowie z
unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID oraz pochodzący z krajów, które nie są uważane za
kraje o podwyższonym ryzyku (zarówno kraje europejskie, jak i kraje trzecie), otrzymają kod QR
FAST CONTROL, który daje dostęp do bardziej sprawnych kontroli sanitarnych, ponieważ nie
będą oni musieli okazywać zaświadczenia ani podczas wchodzenia na pokład ani podczas
kontroli sanitarnej w chwili przekroczenia granicy.
Po potwierdzeniu lub podejrzeniu, że pasażer może być chory na COVID-19, uruchomione
zostaną ustanowione protokoły komunikacji ze służbą zdrowia Wspólnot Autonomicznych w celu
skierowania i obserwacji.
E. Jak wygląda sytuacja w przypadku przybycia do Hiszpanii jako pasażer rejsu
międzynarodowego?
Pasażerowie rejsów międzynarodowych żeglujący po wodach morza terytorialnego nie korzystają
z aplikacji Spain Travel Health, a ich informacje będą gromadzone za pośrednictwem aplikacji EU
Digital
Passenger
Locator
Form,
dostępnej
pod
następującym
linkiem
https://www.healthygateways.eu/.

F. Jak wygląda sytuacja w przypadku przybycia do Hiszpanii poprzez granice lądowe?
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Wszystkie osoby powyżej 12. roku życia, przybywające do Hiszpanii drogą lądową z obszarów
ryzyka we Francji, muszą posiadać jedno z zaświadczeń: o szczepieniu, o wyniku testu lub o
przebyciu choroby, które zostały opisane w pierwszym rozdziale niniejszego dokumentu.
Przez obszary ryzyka rozumie się wszystkie obszary Francji sklasyfikowane przez Europejskie
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób z poziomem ryzyka w kolorze ciemnoczerwonym,
czerwonym, pomarańczowym lub szarym.

