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15 Січня 2021 року 

Дорогі партнери,  

Кіпр скасовує заборону на в’їзд для 56 країн 

З Новим роком! Ми сподіваємось ви провели чудово святкові дні! 

У середині грудня вас проінформували про наш оновлений протокол стосовно  подорожей та туризму, 

який незабаром набуде чинності, метою якого є стабілізація галузі та підтримка постійного авіасполучення 

з островом, одночасно захищаючи здоров'я громадян. 

Два основні принципи полягають у наступному: 

1. Перший, полягає у запровадженні списку з 56 країн (наведено нижче), для яких запроваджено 

полегшення в поїздках до Кіпру:  

• держави-члени ЄС  

• Держави Європейської економічної зони (Норвегія, Ісландія, Швейцарія, Ліхтенштейн)  

• Треті країни, про які йдеться в Рекомендаційному документі Ради ЄС (ЄС 2020/912 від 30 

червня 2020 року, про тимчасове обмеження на необов’язкові подорожі до ЄС та можливе 

скасування такого обмеження)  

• Великобританія, Росія, Ізраїль, Україна, Білорусь, Єгипет, Йорданія, Ліван, ОАЕ та Саудівська 

Аравія. 

 

2. Другий, полягає у новій системі категоризації, яка гармонізована відповідно до стандартів ECDC, як 

у кольоровому маркуванні категорій, так і в оцінці країн. Країни переміщатимуться між категоріями 

в залежності від епідеміологічної ситуації. Категорії із кольоровим маркуванням та відповідні 

вимоги стосовно в'їзду до Кіпр наведені в таблиці нижче. 

 

Вимоги до в’їзду \ категорії за кольорами Зелена Помаранчева Червона  Сіра 

Заповнення Cyprus Flight Pass за 24 години до вильоту ТАК ТАК ТАК ТАК 

ПЛР тест за 72 години до вильоту (за кошт 

подорожуючого) 

НІ ТАК ТАК ТАК 

ПЛР тест по прильоту до Кіпру (за кошт подорожуючого) НІ НІ ТАК НІ 

Обов’язкова 14-ти денна ізоляція по прильоту  НІ НІ НІ ТАК 

Вибіркове тестування по прильоту (за кошт держави)  ТАК ТАК ТАК ТАК 



Раніше зазначалось, що вищезазначене набуває чинності з 15 січня, що означає початок перехідного 

періоду, який триватиме до 28 лютого включно. Дата початку перехідного періоду переглянута,  через 

занепокоєння щодо виявлення нового штаму вірусу та перенесено на 1 лютого. Нова дата залишається 

попередньою, поки Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не наддасть більше інформації про 

новий штам. 

У будь-якому випадку, незмінним залишається наше зобов’язання, що з 1 березня 56 країн, згаданих вище, 

будуть переміщені з категорії Сірий, та будуть переміщатись лише між категоріями Зелений, 

Помаранчевий та Червоний. Категоризація країн здійснюватиметься на основі оцінки ECDC, лише у 

випадку, коли країна відсутня у списках ECDC, її буде оцінювати окремо урядом Кіпру.  

Також, незмінним є наше прагнення щодо безпеки кожного, хто обрав Кіпр для подорожі. Як було 

оголошено кілька місяців тому, ми продовжуватимемо піклуватися про всіх подорожуючих, у яких під час 

подорожі виявлено позитивний результат на коронавірус, а також про їх тісні контакти. Зокрема, уряд 

переведе цих осіб в окремі заклади, покриваючи витрати на проживання, їжу, напої та ліки. 

Ми щиро вдячні вам за вашу постійну підтримку та будьте впевнені, що ми будемо залишатись у тісному 

контакті з вами по мірі розвитку ситуації. 

 


