
MNOHO ZEMÍ EU OSVOBOZUJE OČKOVANÉ
CESTOVATELE OD COVID-19 TESTOVÁNÍ

Stále více evropských zemí se stává relativně snadno dostupnými,
což je s ohledem na letní měsíce rozhodně pozitivní znamení.

Je však třeba říci, že situace v oblasti regulace vstupu a návratu je stále velmi nestálá a je třeba vzít
v úvahu, co je nezbytné pro vstup do konkrétního cíle a návrat do domovské země.

Jaká je tedy současná situace v Evropě? Tourism-review.com vám nabízí přehled o aktuálním stavu
vše, co potřebujete vědět o cestování do nejžádanějších destinací.

Bulharsko

K vstupu do Bulharska potřebujete pouze doklad prokazující, že jste podstoupil(a) úplné očkování
proti Covid-19 (druhá dávka + 14 dní). Je také povolen důkaz o uzdravení (pozitivní test PCR nebo
antigen, který je starý nejméně 15 a maximálně 180 dnů). Alternativně můžete samozřejmě do země
vstoupit s negativním testem PCR, který není starý více než 72 hodin, nebo s antigenním testem,
který není starší než 48 hodin.

Dánsko

Cizinci, kteří jsou občany nebo oprávněnými obyvateli schengenských zemí nebo evropských zemí
klasifikovaných jako „oranžové“, jsou osvobozeni od povinnosti testovat a karantény, pokud předloží
osvědčení o očkování Covid-19 a již nemusí uvádět platný důvod pro vstup. Očkování muselo
proběhnout v Evropě vakcínou přijatou EMA. Ti, kteří se uzdravili, musí být schopni prokázat, že
pozitivní test PCR byl k dispozici nejméně 14 dní a maximálně 8 měsíců před vstupem do Dánska.

Estonsko

Stejně jako ostatní pobaltské státy umožňuje Estonsko také vstup bez testů. Plně očkovaní
cestovatelé proti Covid-19 za posledních šest měsíců nebo ti, kteří se z infekce zotavili, mohou
vstoupit bez omezení.

Finsko

Finsko otevřelo své hranice 21. června. Stále však existují omezení. Hranice jsou otevřené pro lidi ze
zemí EU a schengenských zemí, kteří byli buď plně očkováni (platí pravidlo 2. dávky +14 dnů),
uzdravili se a byli očkováni jednou nebo se z infekce zotavili v posledních šesti měsících.

Francie

Očkovaní turisté z Evropy mohou vstoupit do Francie bez platného důvodu a bez testovacích
povinností. Platí pravidlo 2. dávka + 14 dní (pro vakcínu Johnson & Johnson 1 dávka + 28 dní). To
platí také pro ty, kteří se uzdravili, a to maximálně do šesti měsíců po zotavení. Alternativně můžete
samozřejmě předložit negativní test PCR (starý maximálně 72 hodin) nebo negativní antigenní test.



Chorvatsko

Plně očkovaným turistům je povolen volný vstup do země (platí zde i pravidlo 2. dávka + 14 dní).
Schvalují se zde také čínské a ruské vakcíny používané v Srbsku (na rozdíl od ostatních zemí EU). Z
požadavku testu jsou osvobozeni i ti, kteří mohou prokázat uzdravení před méně než šesti měsíci.

Irsko

Irsko přijme digitální certifikát EU Covid a plánuje tak učinit od 19. července. Od tohoto data budou
moci cestující z oblasti EU (společně se Švýcarskem) vstoupit bez dalších požadavků na testování a
karanténu.

Itálie

Od povinnosti karantény a testování je osvobozen každý, kdo může při vstupu do Itálie předložit
doklad úplného očkování starší než 14 dní nebo doklad o uzdravení, který nesmí být starší než šest
měsíců.

Kypr

Plně očkovaní cestovatelé jsou osvobozeni od testovací povinnosti. Je však třeba vyplnit speciální
žádost. U těch, kteří byli očkováni, platí pravidlo, že do země můžete vstoupit ihned po podání 2.
dávky (pokud jste byli očkováni společnostmi Pfizer / Biontech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm
nebo Sputnik); Pokud máte očkování Johnson & Johnson, musíte počkat 14 dní (Johnson & Johnson
vyžaduje pouze jednu dávku).

Litva

Kdokoli, kdo předloží doklad úplného očkování nebo doklad o uzdravení, může vstoupit bez nutnosti
karantény nebo podstoupení testu.

Lotyšsko

Plně očkovaní cestovatelé nebo ti, kteří mají doklad o uzdravení, kteří nepobývali mimo Evropu
(EHP, Švýcarsko, Spojené království) až 14 dní před vstupem, mohou do země vstoupit bez testování
nebo karantény.

Maďarsko

Maďarsko zrušilo kontroly na vnitřních schengenských hranicích od 23. června. Kromě toho nabízí
stejně jako všechny ostatní země volný vstup držitelům EU osvědčení o imunitě Evropské unie
(formálně známému jako „digitální zelené osvědčení EU“ nebo „zelený průkaz EU“), který je k
dispozici pro cestování v rámci EU.

Malta

Malta dosáhla hromadné imunity a zmírňuje tak omezení. Doposud však musí být předložen maltský
očkovací certifikát s QR kódem. Jinak při vstupu proběhne (zpoplatněný) PCR test.

Německo

Situace Německa zůstává komplikovaná. Při vstupu již neexistuje žádná karanténa, ale povinnost
testování, od které jsou osvobození uzdravení a očkovaní lidé. Každý spolkový stát je však v současné
době sám odpovědný za to, jak probíhá turistické znovuotevírání.



Nizozemsko

Předpisy pro vstup závisí na zemi, ze které cestujete. Pro cestující z bezpečných zemí (všechny země
EU) neexistují žádné požadavky na test ani karanténu. To platí pro očkované i neočkované osoby. Pro
osoby přicházející z vysoce rizikových nebo velmi rizikových oblastí však platí přísnější pravidla.

Polsko

Každý, kdo je prokazatelně očkován (nebo testován), nemusí pobývat v karanténě.

Portugalsko

Pro vstup do Portugalska je vyžadován PCR tes, který není starší než 72 hodin. Pokud však cestujete
přímo na ostrov Madeira, neexistuje povinnost testovat očkované ani ty, kteří se z Covid-19 zotavili.

Rakousko

Podle nejnovějších předpisů je důkaz očkování, testu nebo uzdravení nezbytným předpokladem pro
jakýkoli typ vstupu. V případě očkovaných cestovatelů to znamená, že očkování (jsou uznávány
všechny vakcíny schválené EMA) je platné od 22. dne po prvním očkování po dobu maximálně 3
měsíců. Po druhém částečném očkování je platnost prodloužena o dalších 6 měsíců. U vakcín, které
vyžadují pouze jedno očkování, to platí od 22. dne. Ti, kteří se zotavili, mají právo vstoupit do země
po dobu šesti měsíců od zotavení. Důkazy o neutralizaci protilátek se počítají po dobu tří měsíců od
provedení testu.

Rumunsko

Kdokoli, kdo prokáže, že byl plně očkován nebo uzdraven během posledních 90 dnů před vstupem,
nepodléhá žádným testovacím požadavkům. Zde platí pravidlo 2. dávka + 10 dní, přičemž po
zotavení musí uplynout 14 dní.

Řecko

Od povinnosti testování je osvobozen každý, kdo prokáže úplné očkování, tj. aAbsolvoval jej nejméně
14 dní před vstupem. Totéž platí pro osoby, které se zotavily z Covid-19 za posledních šest měsíců.

Slovensko

Na Slovensku neexistuje povinné testování pro očkované a uzdravené osoby. Před vstupem do země
se musíte zaregistrovat. Pravidlo 2. dávka + 14 dní platí pro vakcíny mRNA (Pfizer/Biontech a
Moderna), jinak 2. dávka + 28 dní pro vektorové vakcíny (AstraZeneca nebo Johnson & Johnson).

Slovinsko

Plně očkovaní jsou osvobozeni od testovacích povinností, pokud jejich druhé očkování Pfizer/
Biontech bylo před sedmi dny nebo očkování proti Moderně před 14 dny. Ti, kteří se uzdravili, jsou
rovněž osvobozeni, pokud se uzdravili maximálně před šesti měsíci.

Španělsko

Plně očkovaní se mohou při vstupu do Španělska osvobodit od povinnosti poskytnout důkaz o testu.
Úplné očkování musí proběhnout nejméně 14 dní před odjezdem. Vakcína musí být schválena EMA
nebo nouzově schválena WHO. Zotavené osoby se mohou také osvobodit od povinnosti testovat,
pokud mohou prokázat, že jejich zotavení z infekce Covid-19 nebylo před více než 180 dny.



Švédsko

Od 1. července potřebují cestovatelé Covid-19 certifikát. Osvědčení prokazuje, že osoba testovala
negativně, byla očkována proti Covid-19 nebo se zotavila z Covid-19. Důkaz musí být doložen ve
švédštině, angličtině, norštině, dánštině nebo francouzštině. Toto nové nařízení bude platit
minimálně do 31. srpna.
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