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Komunikat dla podróżujących do Hiszpanii 
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2022 r. 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Hiszpanii, apelujemy do wszystkich 
osób planujących podróż do tego kraju o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń na stronie 
MSZ. Zwracamy uwagę, że nowe zasady mogą być wprowadzane bez zachowania 
dużego wyprzedzenia czasowego. 

Decydując się na wyjazd, należy zadbać o ubezpieczenie w czasie podróży. BT 
„Turysta” Włocławek zapewnia ubezpieczenie obejmujące m.in. koszt leczenia w razie 
nagłego zachorowania na COVID-19. Dodatkowo przed wyjazdem można wykupić 
ubezpieczenie obejmujące koszt zakwaterowania poniesiony w związku z kwarantanną 
nałożoną z uwagi na zakażenie lub na kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2 (w 

Hiszpanii taka kwarantanna trwa 7 dni). 

Obostrzenia w Hiszpanii 

Na terytorium całego kraju obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej: 

 w przestrzeni publicznej zamkniętej, 
 w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu podczas zgromadzeń (imprez 

masowych), jeśli uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na stojąco; jeśli uczestnicy 
wydarzenia zajmują miejsca siedzące i nie ma możliwości zachowania dystansu 
1,5 m pomiędzy nimi (nie dotyczy osób mieszkających w tym samym 
gospodarstwie domowym), 

 w środkach transportu lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego (w tym 
na dworcach i w portach) oraz w pojazdach przeznaczonych do przewozu do 9 
osób, jeśli osoby te nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. 

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są m.in. dzieci do 6. roku życia, 
osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i 
posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby 
uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu (z zachowaniem dystansu 1,5 

metra od innych osób).  

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w 
wysokości do 100 euro. 
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Zasady wjazdu do Hiszpanii z terytorium Polski 
Osoby zaszczepione  

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną? 

W Hiszpanii uznawane są zaświadczenia o szczepieniu, zgodnie z którymi upłynęło 14 
dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską 
Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową 
Organizację Zdrowia. 

Od 1 lutego 2022 roku uznawane będą zaświadczenia o szczepieniu, zgodnie z którymi 
upłynęło od 14 do 270 dni od przyjęcia pełnego szczepienia. Po upływie tego terminu, 
certyfikat powinien zawierać informacje o przyjęciu dawki przypominającej szczepienia. 

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub 
niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w 
powyższych wersji językowych, oryginalne zaświadczenie należy przedstawić z 
tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański. 

Wymogi wobec osób zaszczepionych 

Testy przed przyjazdem 
Nie ma obowiązku wykonywania testu dla osób, które przyjęły pełne szczepienie 
przeciw COVID-19 i otrzymały zaświadczenie o szczepieniu, zgodnie z którymi upłynęło 
14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską 
Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową 
Organizację Zdrowia. 
 
Testy po przyjeździe 
Nie ma obowiązku wykonywania testu po przyjeździe do Hiszpanii. 
 

 

Osoby nie w pełni zaszczepione, niezaszczepione i ozdrowieńcy 
Testy przed przyjazdem 
Podróżując do Hiszpanii, bez zaświadczenia o przyjęciu pełnego szczepienia przeciw 
COVID-19, musisz przedstawić jedno z poniższych zaświadczeń: 

1. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 — 
uznawane są zaświadczenia o wyniku testu wykonanego techniką NAAT (np. PCR – 
aktualny koszt 270 zł/os.) w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Hiszpanii lub 
zaświadczenia o wyniku testu antygenowego (aktualny koszt 90 zł/os.) 
wykonanego w ciągu 24 godzin przez przyjazdem do Hiszpanii (dot. szybkich 
testów antygenowych uwzględnionych we wspólnym wykazie szybkich testów 
antygenowych publikowanym przez Komisję Europejską na podstawie Zalecenia Rady 
2021/C 24/01); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko 
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podróżującego, datę przeprowadzenia testu, wskazanie rodzaju przeprowadzonego 
testu, wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test. 

2. Zaświadczenie o przebyciu COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia wydane 
przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego 
techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego 
pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenie musi zawierać 
następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia 
pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu 
NAAT oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test.  

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub 
niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w 
powyższych wersji językowych, oryginalne zaświadczenie należy przedstawić z 
tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański. 

Testy po przyjeździe 
Nie ma obowiązku wykonywania testu po przyjeździe do Hiszpanii. 
 
Dzieci  
Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać zaświadczenia o przyjęciu 
szczepienia, o negatywnym wyniku testu lub przebyciu COVID-19. 

Kwarantanna 

Osoby, które w Hiszpanii otrzymują pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 
zobowiązane są do odbycia 7-dniowej kwarantanny.  

Na 7-dniową kwarantannę kierowane są także osoby niezaszczepione, które miały 
kontakt z osobą zakażoną COVID-19. 

Kwarantannę należy odbyć w miejscu zamieszkania (stałym lub tymczasowym). 

Pomimo posiadania certyfikatu COVID-19 podróżujący mogą zostać poddani kontroli 
zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów 
oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia. Mierzenie temperatury będzie się odbywało 
poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę będzie 
uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa.  

W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, 
podróżujący zostanie poddany kolejnej kontroli (obejmującej powtórne mierzenie 
temperatury, badanie lekarskie). Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie 
uruchomiony alert sanitarny (wg protokołów przygotowanych wspólnie przez władze 
centralne i regionalne), a podróżujący zostanie skierowany do odpowiedniego centrum 
medycznego.  

Podróżujący mogą zostać skierowani także na wykonanie testu na obecność SARS-CoV-
2.  


