
 
 
Wszyscy turyści podróżujący do Hiszpanii, niezależnie od narodowości, zobowiązani są wypełnić 48 godzin 
przed wylotem formularz elektroniczny – FCS, na stronie https://www.spth.gob.es/ lub w aplikacji mobilnej 
SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH, podając swoje dane kontaktowe. Aby utworzyć indywidualny formularz 
FCS, musisz wypełnić wszystkie pola formularza.  
Formularz umożliwi ocenę pasażera w odniesieniu do covid-19 i ułatwi lokalizację kontaktów. 
 
Formularz, zawiera pytania odnośnie: 

 danych osobowe i miejsca pobytu podczas podróży, 

 numeru telefonu, adresu e-mail podróżnego, nazwy hotelu z adresem, 

 możliwego ryzyka zakażenia, takiego jak kontakt z osobą pozytywnie zdiagnozowaną w kierunku 
covid-19, w ciągu ostatnich 14 dni, 

 objawów u podróżnego, takich jak kaszel, gorączka lub duszność, pobytu w szpitalu w ciągu 
ostatnich dwóch tygodni, 

 przyczynę podróży, 

 podróżowania po innych krajach przed przyjazdem do Hiszpanii. 

Wkrótce po wypełnieniu otrzymasz na swój adres e-mail wiadomość z kodem bezpieczeństwa i linkiem do 
utworzenia formularza związanego z podróżą oraz Twojego QR kodu podróży. Pamiętaj, że wypełnienie 
formularza jest obowiązkowe dla wszystkich pasażerów podróżujących do Hiszpanii, a każdy formularz jest 
związany z jedną podróżą, jest osobisty i nie można go przenosić. 
 
W przypadku wypełnienia formularza w aplikacji, pojawi się on w sekcji „Moja podróż”, oprócz wiadomości e-
mail, którą można wydrukować. 
 
Dzięki wypełnieniu formularza podróżni otrzymają QR kod, który należy pokazać (w wersji 
papierowej lub mobilnej) podczas kontroli zdrowia na lotnisku, aby móc kontynuować podróż. 

Od 09.07.2020 na terenie całej Katalonii został wprowadzony obowiązek noszenia masek ochronnych 
(lub innych akcesoriów zasłaniających usta i nos), z wyjątkiem niektórych czynności, np. podczas uprawiania 
sportu/ na plaży. Każdy, kto nie będzie stosować się do powyższego nakazu zostanie ukarany grzywną w 
wysokości 100 Euro.  

Serwis świadczony w obiektach hotelowych (tj. serwis w pokoju, w barze, w strefach ogólnodostępnych, na 
plaży) może ulec zmianie i być ograniczany. Decyzję o ograniczeniach podejmowane są na bieżąco przez 
Zarząd obiektu, w zależności od sugestii i dyrektyw związanych z zasadami dystansu społecznego oraz 
standardami higieny i dezynfekcji.” 
 
PAMIĘTAJ! NIE POWINIENEŚ PODRÓŻOWAĆ, jeśli masz objawy covid-19 (gorączka, kaszel, trudności w 
oddychaniu), jeśli zdiagnozowano u Ciebie covid-19 w ciągu ostatnich 14 dni lub jeśli miałeś bliski kontakt z 
potwierdzonym przypadkiem covid-19 w ciągu ostatnich dwóch tygodni. 
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dotyczącymi ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych danych i ustawy organicznej 3/2018 z 5 grudnia, ochrony danych 
osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz innych powiązanych przepisów. Dane będą własnością 
Ministerstwa Zdrowia. 
Przed podróżą zapoznaj się z informacjami na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania 
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