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Koronawirus: praktyczne porady dla bezpiecznego
podróżowania
 
Po miesiącach ograniczeń w przemieszczaniu się i środków izolacji, wracamy do podróży
i turystyki. Co zaleca UE dla bezpiecznych podróży?
 

Podrużujący muszą zachować środki ostrożności i postępować zgodnie z instrukcjami
bezpieczeństwa i higieny wydanymi przez władze krajowe, a Komisja Europejska opracowała
wytyczne i zalecenia, aby pomóc w bezpiecznym podróżowaniu:
 

Re-open EU:  portal  z  najnowszymi  informacjami  na  temat  warunków podróży  i
środków bezpieczeństwa w krajach  UE. 
Unijny cyfrowy certyfikat COVID, który ułatwia bezpieczne podróżowanie - udowania,
że posiadacz jest zaszczepiony, ma negatywny wynik testu lub przeszedł COVID-19. 
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_pl


• Mobilne aplikacje do ustalania kontaktów zakaźnych.
 

Jeśli podróżujesz samolotem, Agencja UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zaleca:
• Nie podróżuj, jeśli masz objawy, takie jak kaszel, gorączka, duszność, utrata smaku lub
zapachu;

• Wypełnij oświadczenie o stanie zdrowia przed odprawą (jeśli potrzeba) i odpraw się online,
jeśli to możliwe;

• Zostaw sobie wystarczająco dużo czasu na dodatkowe kontrole i procedury na lotnisku;
przygotuj wcześniej wszystkie dokumenty;

•  Upewnij się, że masz ze sobą wystarczającą ilość maseczek ochronnych na całą podróż
(zwykle należy je zmieniać co 4 godziny);

• Noś medyczną maseczkę, dbaj o higienę rąk i zachowuj dystans fizyczny;

• Kaszl lub kichaj w chusteczkę lub łokieć;

• Ogranicz poruszanie się po kabinie  samolotu.

Więcej informacji
Agencja UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego: Wskazówki dot. podróżowania dla pasażerów –
COVID-19 [EN]
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób: Pytania i odpowiedzi dot. COVID-19
[EN]
Wideokonferencja ministrów turystyki, 20 maja 2020
KE: pakiet dotyczący turystyki i transportu
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób [EN]
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https://www.easa.europa.eu/light/topics/passenger-travel-guidance-covid-19
https://www.easa.europa.eu/light/topics/passenger-travel-guidance-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/compet/2020/05/20/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_854
https://www.ecdc.europa.eu/en

