
Zapoznaj się z informacjami na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja oraz   
www.gov.pl/web/turcja/aktualnosci  
 
Od 1 czerwca 2021 r. podróżujący z Polski do Turcji nie muszą przedstawiać wyniku testu RT-PCR lub 
testu antygenowego, jeśli spełniają jedno z poniższych kryteriów:  
- Dzieci do 6 lat.  
- zostali zaszczepieni wymaganą dawką (tj. minęło 14 dni od podania ostatniej dawki szczepienia) i są 
w stanie to potwierdzić,́ przedstawiając odpowiednie świadectwo szczepienia. Zaświadczenie o 
zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w języku angielskim pełne imię i nazwisko 
musi zgadzać się z dokumentem tożsamości. Zaświadczenie przyjęcia szczepionki można pobrać z 
Internetowego Konta Pacjenta zakładka Certyfikaty - Pobierz kod QR. 
- osób, które w ciągu ostatnich 6 m-cy przed przybyciem do Turcji chorowały na Covid-19 i posiadają 
stosowne zaświadczenie. Pozytywny wynik testu wykonanego co najmniej 6 tygodni przed planowaną 
podróżą wraz z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim lub Certyfikat Ozdrowienia, który można 
pobrać z Internetowego Konta Pacjenta zakładka Certyfikaty - Pobierz kod QR. Dokument musi 
zawierać dokładne dane osoby podróżującej i być przetłumaczony na język angielski. 
 
Podróżni, którzy nie spełniają powyższych kryteriów są zobowiązani przedstawić jeden z następujących 
dokumentów:  
- Negatywny wynik testu RT-PCR wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki 
Turcji lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego z ostatnich 48 godzin przed przybyciem do 
Turcji. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. 
Powyższa regulacja obowiązuje do odwołania.  
 
Dodatkowo wszyscy Podróżni zobowiązani są wypełnić, na 72 h przed wylotem do Turcji, elektroniczny 
formularz zgłoszenia Podróżnego - Traveler Entry Form, na stronie https://register.health.gov.tr/ Po 
wypełnieniu formularza otrzymają dokument potwierdzający rejestrację wraz z unikatowym kodem 
HES. Dokument należy wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym, by przedstawić obsłudze 
linii lotniczej przed wylotem. 
 
Skorzystaj z oferty rabatowej testów RT-PCR w języku angielskim oraz testów antygenowych dla 
Klientów Coral Travel Poland. Szczegóły oferty znajdziesz na www.coraltravel.pl/bezpieczne-
podrozowanie w sekcji TESTY I KWARANTANNA. 

http://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja
https://register.health.gov.tr/
http://www.coraltravel.pl/bezpieczne-podrozowanie
http://www.coraltravel.pl/bezpieczne-podrozowanie
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Zaświadczenie przyjęcia szczepionki można pobrać  
z Internetowego Konta Pacjenta zakładka Certyfikaty - Pobierz kod QR
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This certificate is not a travel document. The scientific
evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery

continues to evolve, also in view of new variants of
concern of the virus. Before traveling, please check the

applicable public health measures and related
restrictions applied at the point of destination.

Relevant information can be found here:
https://reopen.europa.eu/en

Ten certyfikat nie jest dokumentem podróży. Dowody
naukowe dotyczące szczepień, testów i wyzdrowień na
COVID-19 wciąż ewoluują, również w związku z nowymi

niepokojącymi wariantami wirusa. Przed podróżą
sprawdź obowiązujące środki ochrony zdrowia

publicznego i związane z nimi ograniczenia
obowiązujące w miejscu docelowym. Istotne informacje

można znaleźć tutaj:
https://reopen.europa.eu/pl
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This certificate is not a travel document. The scientific
evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery

continues to evolve, also in view of new variants of
concern of the virus. Before traveling, please check the

applicable public health measures and related
restrictions applied at the point of destination.

Relevant information can be found here:
https://reopen.europa.eu/en
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sprawdź obowiązujące środki ochrony zdrowia

publicznego i związane z nimi ograniczenia
obowiązujące w miejscu docelowym. Istotne informacje

można znaleźć tutaj:
https://reopen.europa.eu/pl

Folding instruction / Instrukcja składania

SSuurrnnaammee((ss))  aanndd  ffoorreennaammee((ss))  
Nazwisko i imię
JAN KOWALSKI

DDaattee  ooff  bbiirrtthh
Data urodzenia
15.04.1959

UUnniiqquuee  cceerrttiiffiiccaattee  iiddeennttiiffiieerr
Unikalny identyfikator certyfikatu 
URN:UVCI:04:PL:2
KSJGHSKDJGH034867934867923476023

EEUU  DDiiggiittaall
CCOOVVIIDD  CCeerrttiiffiiccaattee

UUnniijjnnyy  CCeerrttyyffiikkaatt
CCOOVVIIDD

VVaacccciinnaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee
CCeerrttyyffiikkaatt  sszzcczzeeppiieenniiaa

DDiisseeaassee  oorr  aaggeenntt  ttaarrggeetteedd
Nazwa choroby lub czynnika 
chorobotwórczego

COVID-19

VVaacccciinnee//pprroopphhyyllaaxxiiss
Szczepionka/profilaktyka

SARS-CoV-2 mRNA 
vaccine

VVaacccciinnee  mmeeddiicciinnaall  pprroodduucctt
Produkt leczniczy

Comirnaty

VVaacccciinnee  mmaarrkkeettiinngg  aauutthhoorriissaattiioonn
hhoollddeerr  oorr  mmaannuuffaaccttuurreerr
Producent dopuszczający 
szczepionkę do obrotu

Biontech 
Manufacturing 
GmbH

NNuummbbeerr  iinn  aa  sseerriieess  ooff
vvaacccciinnaattiioonnss//ddoosseess  aanndd  tthhee  oovveerraallll
Liczba serii szczepień/dawek

2 / 2

DDaattee  ooff  vvaacccciinnaattiioonn
Data szczepienia

13.04.2021

MMeemmbbeerr  SSttaattee  ooff  vvaacccciinnaattiioonn
Państwo członkowskie

PL

CCeerrttiiffiiccaattee  iissssuueerr
Wystawca certyfikatu

Centrum e-Zdrowia

CCooddee  vvaalliiddiittyy
Ważność kodu

13.04.2022

This certificate is not a travel document. The scientific
evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery

continues to evolve, also in view of new variants of
concern of the virus. Before traveling, please check the

applicable public health measures and related
restrictions applied at the point of destination.

Relevant information can be found here:
https://reopen.europa.eu/en
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CERTYFIKAT OZDROWIENIA

Certyfikat Ozdrowienia można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta  
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This certificate is not a travel document. The scientific
evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery

continues to evolve, also in view of new variants of
concern of the virus. Before traveling, please check the

applicable public health measures and related
restrictions applied at the point of destination.

Relevant information can be found here:
https://reopen.europa.eu/en
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COVID-19 wciąż ewoluują, również w związku z nowymi
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sprawdź obowiązujące środki ochrony zdrowia

publicznego i związane z nimi ograniczenia
obowiązujące w miejscu docelowym. Istotne informacje
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evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery

continues to evolve, also in view of new variants of
concern of the virus. Before traveling, please check the

applicable public health measures and related
restrictions applied at the point of destination.

Relevant information can be found here:
https://reopen.europa.eu/en
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niepokojącymi wariantami wirusa. Przed podróżą
sprawdź obowiązujące środki ochrony zdrowia

publicznego i związane z nimi ograniczenia
obowiązujące w miejscu docelowym. Istotne informacje

można znaleźć tutaj:
https://reopen.europa.eu/pl
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This certificate is not a travel document. The scientific
evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery

continues to evolve, also in view of new variants of
concern of the virus. Before traveling, please check the

applicable public health measures and related
restrictions applied at the point of destination.

Relevant information can be found here:
https://reopen.europa.eu/en
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