
Przed podróżą zapoznaj się z informacjami na www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania oraz 
www.gov.pl/web/hiszpania/komunikat-dla-podrozujacych-do-hiszpanii  
 
Wymagane dokumenty 
Należy wypełnić Deklarację Zdrowotną www.coraltravel.pl/docs/dokumenty/deklaracja_zdrowotna_new.pdf  
 
UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami wjazdowymi, wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii są 
zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego na stronie: www.spth.gob.es/ lub poprzez bezpłatną 
aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży oraz wygenerowanie 
kodu QR. Formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu oraz po przybyciu 
do Hiszpanii.  Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. 
 
Podróżujący do Hiszpanii zobowiązani są do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym 
jednego z poniższych dokumentów: 
Test na obecność Covid-19 i posiadanie przy sobie negatywnego wyniku testu RT-PCR, TMA, RT-LAMP lub 
antygenowego w języku angielskim. Test należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym 
lądowaniem na terenie Hiszpanii. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko 
podróżującego, datę przeprowadzenia testu, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu, wskazanie kraju, 
którym przeprowadzono test. 
 
Z obowiązku wykonywania testu przy podróży zwolnieni są: 

• podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu na Covid-19, a od podania ostatniej dawki 
minęło więcej niż 14 dni. Zaświadczenie o zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w 
języku angielskim, a pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości. Zaświadczenie 
przyjęcia szczepionki można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta zakładka Certyfikaty - Pobierz kod 
QR. 

• ozdrowieńcy, czyli osoby, które posiadają zaświadczenia (wynik pozytywny testu lub certyfikat 
ozdrowienia) wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu - 
akceptowane są RT-PCR, RT-LAMP i TMA; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania 
pierwszego pozytywnego wyniku testu. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i 
nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie 
rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test. Certyfikat 
Ozdrowienia, pobierzesz z Internetowego Konta Pacjenta zakładka Certyfikaty - Pobierz kod QR. 
Niezaszczepione osoby małoletnie mogą wjechać do Hiszpanii tylko z negatywnym wynikiem testu RT- 
PCR lub antygenowego. 

• dzieci poniżej 12 roku życia. 
W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w angielskiej wersji językowych, oryginalne zaświadczenie 
należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański. 
 
Przepisy sanitarne 
W Hiszpanii obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej w tym na ulicach i w obiektach 
zamkniętych. Zakaz palenia w trakcie przemieszczania się (palenie dozwolone jedynie w wyznaczonych 
miejscach). Noszenie maseczki nie jest obowiązkowe na plaży, przy basenie hotelowym, przy stoliku w restauracji 
oraz na terenach naturalnych, gdzie możliwe jest utrzymanie dystansu. 
Osoby zarażone przebywają na kwarantannie w miejscu zakwaterowania chyba, że lokalne władze sanitarne 
zdecydują inaczej. 

http://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania
http://www.gov.pl/web/hiszpania/komunikat-dla-podrozujacych-do-hiszpanii
http://www.coraltravel.pl/docs/dokumenty/deklaracja_zdrowotna_new.pdf
http://www.spth.gob.es/
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z Internetowego Konta Pacjenta zakładka Certyfikaty - Pobierz kod QR
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CERTYFIKAT OZDROWIENIA
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