
Przed wyjazdem zapoznaj sie z informacjami na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania  
 
Na terytorium całego kraju obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej: 

• w przestrzeni publicznej zamkniętej, 

• w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 
m pomiędzy osobami w niej przebywającymi (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, 

• podczas imprez plenerowych, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy 
osobami biorącymi udział w wydarzeniu (nie dotyczy osób mieszkających 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. 

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100 euro. 

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską będą musieli poddać się 
kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz 
ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia. Mierzenie temperatury będzie się odbywało w sposób 
rutynowy, 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, pasażer zostanie 
poddany kolejnej kontroli (powtórne mierzenie temperatury, badanie lekarskie). Jeśli podejrzenia okażą 
się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny (wg protokołów przygotowanych wspólnie przez 
władze centralne i regionalne), a pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego. 

Począwszy od 14.07.2021 do 21.07.2021 obowiązuje zakaz opuszczania miejsca pobytu w godzinach 
00:30–06:00. 
Katalońska i lokalna policja będzie pilnować, aby wszyscy przestrzegali wprowadzonych zasad, w 
przeciwnym razie grozi im grzywna w wysokości od 300 do 6000 euro.  

Wyjątkiem od tej reguły jest: pilna konsultacja medyczna, pilny wyjazd do apteki, dojazdy do pracy lub 
z pracy, podstawowe usługi, odbiór lub podwiezienie nieletnich dzieci.  

http://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

