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.
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.
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.

Dzięki wypełnieniu formularza podróżni otrzymają QR kod, który należy pokazać (w wersji papierowej
lub mobilnej) podczas kontroli zdrowia na lotnisku, aby móc kontynuować podróż.
W przypadku wypełnienia formularza w aplikacji, pojawi się on w sekcji „Moja podróż”, oprócz
wiadomości e-mail, którą można wydrukować.
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.
Na lotnisku przed wylotem – przed wejściem na pokład samolotu:












Zostań w domu, jeśli wykazujesz symptomy Covid-19 (gorączka, kaszel, duszności) Przed
podróżą sprawdź aktualną godzinę wylotu.
Zabierz ze sobą niezbędne dokumenty podróży. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość
maseczek i żelu dezynfekującego.
Nie zabieraj osób towarzyszących, które nie będą dalej podróżować samolotem. Tylko
pasażerowie mogą wejść na teren terminalu, z wyjątkiem opiekunów osób niepełnoletnich oraz
z ograniczoną sprawnością ruchową.
W miarę możliwości zrezygnuj z bagażu podręcznego.
Przyjedź wcześniej na lotnisko. Uwzględnij wydłużony czas na niezbędne procedury związane z
Covid-19.
Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos.
Zachowaj dystans społeczny co najmniej 1,5m.
Dezynfekuj ręce, tak często jak to tylko możliwe.
W miarę możliwości nadaj cały swój bagaż do luku bagażowego.
Stosuj się do instrukcji służb lotniskowych.

Na pokładzie samolotu:
 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos. Pamiętaj, aby ją zmieniać co 4
godziny.
 Często stosuj żel antybakteryjny.
 Ogranicz przemieszczanie się po samolocie do minimum.
 W razie kaszlu lub kichnięcia używaj tylko wewnętrznej strony łokcia i zawsze noś maseczkę.
 Ogranicz używanie wentylacji nawiewu powietrza zamieszczonego nad każdym pasażerem.
 Bądź na bieżąco z komunikatami załogi pokładowej.
Po przylocie:
 Bagaż odbieraj indywidualnie zachowując dystans społeczny podczas oczekiwania.
 Pasażerowie zobligowani są do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz przekazania Karty
Pobytu Pasażera.
Przed podróżą zapoznaj się z informacjami na www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

