
Od 1 lipca 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. 
 
Wszyscy pasażerowie zobowiązani są do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie 
www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod 
QR, który należy okazać na granicy. 
 
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.” 
 
Wprowadzenie w życie zasad określonych w przyjętym dekrecie oraz podejmowanie decyzji odnośnie 
do dalszych konkretnych rozwiązań pozostaje w gestii władz regionalnych. Apelujemy o śledzenie 
zaleceń władz poszczególnych wspólnot autonomicznych. 

Najważniejsze postanowienia: 

Ograniczenia w poruszaniu się w godzinach 23:00-6:00, poza uzasadnionymi przypadkami: 

 Realizacja obowiązków służbowych, 

 Wizyta lekarska, 

 Zakup lekarstw, 

 Opieka nad osobami starszymi lub małoletnimi, 

 Inne właściwie uzasadnione przypadki. 

Godziny obowiązywania ograniczeń mogą być modyfikowane przez władze miejscowe (rozpoczęcie 
między godz. 22:00-00:00, zakończenie między godz. 05:00-07:00). 

http://www.spth.gob.es/#_blank


Uwaga: ograniczenia te nie dotyczą obecnie terytorium Wysp Kanaryjskich. 

Możliwość wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się pomiędzy oraz po terytorium poszczególnych 
wspólnot autonomicznych (poza uzasadnionymi przypadkami). Władze regionalne mogą wprowadzać 
ograniczenia obejmujące terytorium całych wspólnot lub poszczególnych prowincji czy wybranych 
dzielnic w miastach. 

Ograniczenia zgromadzeń w przestrzeniach publicznych oraz prywatnych do 6 osób, za wyjątkiem 
osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Ograniczenia odnośnie do liczby osób 
uczestniczących w zgromadzeniach mogą zostać zaostrzone przez władze lokalne. 

Informacje są aktualizowane na bieżąco i znajdują się na stronach internetowych poszczególnych 
rządów regionalnych 
(www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/enlacesCCAA.html) 

Informacji na temat procedury działania w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem 
udzielają operatorzy specjalnych infolinii 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/telefonos.html)
. 
 
WYSPY KANARYJSKIE - obowiązkowy test na Covid-19 

Od 13.11.2020 r. wszyscy Turyści przylatujący na Wyspy Kanaryjskie są zobowiązani do przedstawienia 
negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 (test PCR lub test antygenowy), wykonanego nie 
wcześniej niż 72 h przed przyjazdem do hotelu. Wynik testu będzie weryfikowany podczas 
zakwaterowania w hotelu. Dokument musi być wydany przez jednostki laboratoryjne oficjalnie 
uznawane przez polskie Ministerstwo Zdrowia. Obowiązek wykonania testu obejmuje wszystkich, 
którzy ukończyli 7 rok życia.  

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. 
 
Przed podróżą zapoznaj się z informacjami na www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania 
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