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This certificate is not a travel document. The scientific
evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery

continues to evolve, also in view of new variants of
concern of the virus. Before traveling, please check the

applicable public health measures and related
restrictions applied at the point of destination.

Relevant information can be found here:
https://reopen.europa.eu/en

Ten certyfikat nie jest dokumentem podróży. Dowody
naukowe dotyczące szczepień, testów i wyzdrowień na
COVID-19 wciąż ewoluują, również w związku z nowymi

niepokojącymi wariantami wirusa. Przed podróżą
sprawdź obowiązujące środki ochrony zdrowia

publicznego i związane z nimi ograniczenia
obowiązujące w miejscu docelowym. Istotne informacje

można znaleźć tutaj:
https://reopen.europa.eu/pl
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