COVID-19 Bestemmingsprotocol, Cyprus – versie 15 mei 2022
A. Toegang tot het land
Vraag 1 (a): Wat zijn de toelatingseisen om het land in te komen?
De toelatingseisen voor Cyprus zijn te vinden in onderstaande tabel
Toelatingseisen

Volledig
Recent
gevaccineerd* hersteld*

Invullen van Passenger Locator Form voor vertrek Nee
(Cyprus Flight Pass)
PCR test 72 uur of een antigeen sneltest 24 uur
Nee
voor vertrek (te betalen door de reiziger)
PCR test na aankomt op Cyprus (te betalen door
Nee
de reiziger)

Nee

Niet
gevaccineerd en
niet recent
hersteld
Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

*Definitie van volledig gevaccineerd of recent hersteld is te vinden bij vraag 1(b)
Vraag 1 (b): Welke procedures zijn van toepassing op personen die volledig gevaccineerd zijn of recent
hersteld van COVID-19?
Gevaccineerde of recent herstelde passagiers mogen de Republiek Cyprus binnenkomen op
voorwaarde dat zij tenminste aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
i.

ii.

Zij die in het bezit zijn van een Europees Digitaal COVID vaccinatiecertificaat of herstelbewijs
of equivalent vaccinatiecertificaat of herstelbewijs van derde landen die meedoen met het
EU Digitaal COVID certificaat Systeem (EUDCC).
Zij die in het bezit zijn van een geldig vaccinatiecertificaat uitgegeven door de bevoegde
autoriteiten van een derde land.

Vaccinatiecertificaten die zijn uitgegeven door de bevoegde autoriteiten van: Albanië, Andorra,
Armenië, België, Bulgarije, Duitsland, Denemarken, El Salvador, Estland, Faeröer eilanden, Finland,
Frankrijk, Georgië, Groot-Brittannië (inclusief Jersey, Guernsey, Isle of Man), Griekenland,
Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Letland, Libanon, Liechtenstein,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, NieuwZeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Panama, Polen, Portugal, Roemenië,
San Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, Singapore, Spanje, Taiwan, Thailand, Togo, Tsjechië,
Tunesië, Turkije, Uruguay, VAE, Vaticaanstad, Zweden, en Zwitserland, worden enkel digitaal
geaccepteerd door de EU Digitaal Covid Certificaat of equivalent– zie aanvullende informatie bij
vraag 2.
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Cyprus beschouwt geautoriseerd om te reizen, de volgende vaccins:
AstraZeneca
(Vaxzervia,
COVISHIELD,
SKBio),
Pfizer/BioNTech,
Moderna,
Johnson&Johnson/Janssen, Spoetnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac
(CoronaVac), Covaxin, Novavax Nuvaxovid COVID-19, Covovax en Spoetnik light (de laatste enkel
indien toegediend als booster dosis).
Reizigers van 18 jaar en ouder worden enkel beschouwd als volledig gevaccineerd indien een
periode van 270 dagen (9 maanden) niet verstreken is na toediening van de 2e dosis van een 2
dosissen vaccin of de 1ste dosis van een enkele dosis vaccin. Anders moeten zij de booster/3e dosis
ontvangen hebben in het geval van een 2 dosissen vaccin of de 2e dosis in het geval van een enkele
dosis vaccin. Reizigers jonger dan 18 jaar hebben hun vaccinatieschema volbracht als zij de 2e dosis
van een 2 dosissen vaccin of de 1e dosis van een enkel dosis vaccin hebben ontvangen. (in het laatste
geval, twee weken moeten gepasseerd zijn na toediening van het vaccin)
Personen worden beschouwd als recent hersteld van COVID-19, 7 dagen na een positieve test en
voor een periode van 180 dagen.
Reizigers die kunnen aantonen zij alle benodigde dosissen van een geautoriseerd vaccin hebben
ontvangen of recent hersteld zijn van COVID-19 hoeven geen tests te ondergaan om Cyprus te
bezoeken. De Republiek Cyprus behoudt echter het recht om op willekeurige basis een aankomende
vlucht te testen en in dit geval zijn personen die volledig gevaccineerd zijn of recent hersteld niet
vrijgesteld. De kosten van deze test zijn dan voor rekening van de Cypriotische overheid. Bovendien
moeten alle bestemmingsprotocollen worden opgevolgd door iedereen, ook door gevaccineerde
en recent herstelde reizigers.
Vraag 1 (c): Wat procedures gelden er voor personen die niet volledig gevaccineerd of recent hersteld
zijn?
Personen die niet volledig zijn gevaccineerd of recent hersteld moeten een moleculaire test (PCR
test) laten doen in een gecertificeerd lab binnen 72 uur voor vertrek of een antigeen sneltest
laten doen in een gecertificeerd lab binnen 24 uur voor vertrek. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn
vrijgesteld van testen.
Vraag 2: Welke procedures zijn van toepassing op personen die in het bezit zijn van een EU Digitaal
Covid Certificaat (EUDCC) of equivalent?
De volgende certificaten worden geaccepteerd als onderdeel van de EUDCC procedure:
a. Vaccinatie certificaat (uitgegeven na de voltooiing van het volledige vaccinatie programma).
Cyprus beschouwt geautoriseerd om te reizen de volgende vaccins: AstraZenica (Vaxzervia,
COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson/Janssen, Spoetnik V
(Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Novavax
Nuvaxovid COVID-19, Covovax en Spoetnik light (de laatste enkel indien toegediend als
booster dosis).
b. Covid herstelbewijs (geldig vanaf 7 dagen na een positief testresultaat en voor een periode
van 180 dagen nadien).
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c. Negatief PCR testresultaat van een test die uitgevoerd is binnen 72 uur voor vertrek of
antigeen sneltest die uitgevoerd is binnen 24 uur voor vertrek.
Vaccinatiecertificaten die zijn uitgegeven door de bevoegde autoriteiten van: Albanië, Andorra,
Armenië, België, Bulgarije, Duitsland, Denemarken, El Salvador, Estland, Faeröer eilanden,
Finland, Frankrijk, Georgië, Groot-Brittannië (inclusief Jersey, Guernsey, Isle of Man),
Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Letland, Libanon,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Moldavië, Monaco, Montenegro,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Panama,
Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, Singapore, Spanje, Taiwan,
Thailand, Togo, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Uruguay, VAE, Vaticaanstad, Zweden, en Zwitserland,
worden enkel digitaal geaccepteerd door de EU Digitaal Covid Certificaat of equivalent.
Vraag 3: Welke documentatie is nodig om naar Cyprus te reizen?
a. Een digitaal of papieren exemplaar van een van onderstaande documenten is vereist om naar
Cyprus te reizen
o EUDCC (zie hierboven voor aanvullende informatie)
o Vaccinatiecertificaat (zie hierboven voor aanvullende informatie)
o Herstelbewijs (zie hierboven voor aanvullende informatie)
o Negatief testresultaat (zie hierboven voor aanvullende informatie)
b. Verificatie van de authenticiteit van het certificaat is de verantwoordelijkheid van de douane uit
het land van vertrek. De reiziger is verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het
verstrekken van onjuiste informatie en riskeert in dergelijke gevallen een boete na aankomst op
Cyprus
c. Luchtvaartmaatschappijen staan passagiers niet toe om in te stappen en naar de Republiek
Cyprus te reizen zonder een van bovenstaande documenten (echter, de geldigheid controleren
van de documenten is NIET de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen).
d. De douane op Cyprus zal ook nagaan of reizigers in het bezit zijn van een van deze documenten
bij aankomst.
e. Reizigers die in de Republiek Cyprus arriveren zonder een van bovenstaande documenten
riskeren een boete.
f. Resultaten van zelftesten worden niet beschouwd als geldige documenten om naar Cyprus te
reizen.

B. Reisprotocollen
Vraag 4: Welke protocollen kunnen worden verwacht in de luchthavens/haven terminals van Cyprus?
Het dragen van een mondkapje is overal verplicht

C. Verplaatsen op de bestemming
Vraag 5: Zijn er lokale restricties om te verplaatsen?
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Er zijn momenteel geen beperkingen om te verplaatsen en reizigers kunnen gebruik maken van
alle soorten diensten en faciliteiten op de bestemming zonder dat zij gezondheidscertificaten
hoeven voor te leggen.

D. Bestemmingsprotocollen
Vraag 6: Algemene protocollen
a. Er zijn uitgebreide gezondheids-, veiligheids- en hygiëneprotocollen opgesteld voor alle
horecagelegenheden en een intensieve training van het personeel heeft plaats gevonden
voorafgaand aan de opening van de bestemming voor bezoekers
b. Fysieke afstandsmaatregelen worden gevolgd, zodat mensen die niet tot dezelfde reisgroep
behoren op redelijke afstand van elkaar blijven (minimaal 2 vierkante meter buiten en 3
vierkante meter binnen)
c. In alle publieke binnenruimtes zal voldoende worden geventileerd, zodat naast airconditioning
er een regelmatige toevoer is van verse lucht.
d. Antibacteriële gel is beschikbaar in alle gebouwen, bij entrees, receptieruimtes, lounges,
openbare toiletten, liften etc.
e. Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle binnenruimtes voor personen vanaf 12 jaar
(taxi's, bussen, duik/safari jeeps, liften, theaters, winkelcentra etc.). Plekken waar men zit
terwijl men voedsel of drank consumeert (restaurants, coffeeshops, bars, snackbars, lobbybars, etc.) zijn hiervan uitgezonderd. In ieder geval moeten reizigers altijd www.visitcyprus.com
raadplegen voor de meest recente informatie hierover omdat procedures voortdurend aan
verandering op korte termijn onderhevig zijn.
Vraag 7: Bussen/ huurauto’s/ taxi’s/ duik- en safari jeeps/ jachten
a.
b.
c.
d.

Ventilatie en desinfectie van bussen
Desinfectie van huurauto’s of jachten na inlevering (inclusief sleutels)
Desinfectie van alle veelgebruikte contactpunten na iedere rit (deurkrukken, stoelen etc.)
100% capaciteit voor tourbussen is toegestaan

Vraag 8: Zwembaden, stranden en waterparken
a. Desinfectie van ligbedden, parasols en kluisjes na elk gebruik
b. Afstand van 4 meter tussen parasols en 2 meter tussen ligbedden van personen die niet tot
dezelfde groep behoren.
c. Fysieke afstand is niet van toepassing op strandwachten en badmeesters in geval van nood
Vraag 9: Accommodaties
a. Gebruik van mondkapjes in binnenruimtes en uitvoeren van de passende handhygiëne voor het
frontoffice personeel, voor huishoudelijk personeel zijn handschoenen ook verplicht.
b. Verspreiding van gasten bij het inchecken van groepen
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c. Kamers worden niet toegewezen aan nieuwe gasten, tenzij er genoeg tijd is verstreken voor
schoonmaak, desinfectie en ventilatie.
d. Desinfectie van de kamersleutel na elk vertrek
e. Bij zelfbediening balies waar eten en drinken staat worden spatschermen of mondkapjes
gebruikt en hand desinfectie installaties geplaatst; eventueel kunnen de etenswaren ook
geserveerd worden door het personeel.
Vraag 10: Restaurants, bars, cafés, pubs en nachtclubs
a. Het dragen van mondkapjes in binnenruimtes en uitvoeren van passende handhygiëne voor
zowel backoffice als frontofficepersoneel.
b. Menu’s worden gedesinfecteerd na ieder gebruik, tenzij het wegwerpmenu’s zijn; als alternatief
kunnen menu’s ook op verschillende gemeenschappelijke plekken in het etablissement worden
getoond of digitaal beschikbaar zijn
c. Alle contactpunten, zoals stoelen, tafels, peper en zoutmolens, sausflessen, elektronische
betaalapparaten e.d. worden na ieder gebruik gedesinfecteerd
d. Een informatieblad zal beschikbaar zijn bij de ingang waarop het maximum aantal gasten is
vermeld dat op elk gegeven moment is toegestaan

E. Testen en quarantaine procedures op de bestemming
Vraag 11: Wordt er op willekeurige basis getest op de bestemming?
Bij aankomst kan willekeurig worden gevraagd een COVID-19 test te ondergaan, ongeacht waar ze
vandaan komen. De kosten van deze test zijn dan voor rekening van de Cypriotische overheid.
Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van testen.

Vraag 12: Hoe gaan we om met reizigers die positief testen gedurende hun verblijf in Cyprus? Wie
betaalt de kosten van ziekenhuisopname en de behandeling?
a. De regering van Cyprus zet zich in om te zorgen voor alle reizigers die positief testen op het
coronavirus tijdens hun verblijf in Cyprus. De regering zal deze personen verplaatsen naar een
andere locatie en de kosten dekken van accommodatie, eten, drinken en medicatie. De
reiziger hoeft alleen maar de kosten te betalen van de luchthaven transfer en de
repatriëringsvlucht, in samenwerking met zijn of haar agent en/of luchtvaartmaatschappij.
b. Een COVID-19 ziekenhuis met voldoende bedden en Intensieve Zorg afdeling (IC) uitgerust
met beademingsapparatuur zal exclusief beschikbaar zijn voor reizigers die positief testen op
het coronavirus.
c. Een persoon die positief test op het Coronavirus kan kiezen voor zelfisolatie in een
particulier huis/appartement, op eigen kosten, op voorwaarde dat hun kamer niet gedeeld
wordt met anderen en dat zij geen gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten.
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Vraag 13: Wat is de zelfisolatie periode voor positieve gevallen?
De zelfisolatie periode voor positieve gevallen is 7 dagen vanaf de positieve test en dit
wordt daarna automatisch opgeheven. De duur van de zelfisolatie kan verder gereduceerd
worden als een reiziger negatief test op het Coronavirus op dag 5 (PCR test en op kosten van
de reiziger). Tijdens de quarantaineperiode is het verplicht voor de reiziger om zich te allen
tijde af te zonderen in de kamer of aangewezen ruimtes.
Vraag 14: Wat is de definitie van een nauw contact?
a. Een nauw contact wordt gedefinieerd als iemand die fysiek in contact is geweest met een
persoon die positief getest is op het coronavirus (bijvoorbeeld op een afstand van minder
dan 2 meter en langer dan 15 minuten).
b. Contactonderzoek voor vliegtuigpassagiers is enkel voor passagiers uit dezelfde familie.
c. Het wordt aangeraden dat nauwe contacten van een persoon die positief test op het
Coronavirus een zelftest doen op dag 3 en 5.
d. Voor nauwe contacten die niet volledig gevaccineerd of recent hersteld zijn, of een periode
van 7 maanden na de datum van hun volledige vaccinatie is verstreken, is het testen op dag
3 en 5 verplicht.
e. Nauwe contacten die niet door positieve gevallen zijn aangegeven, kunnen zichzelf als
zodanig aangeven via telefoonnummer 22514264, 22514258/9 (maandag-zondag 08:0020:00) of per e-mail contacttracing2@moh.gov.cy.

F. Aanvullende informatie
Vraag 15 Hoe kunnen reizigers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en worden
geïnformeerd over de protocollen die van toepassing zijn op de bestemming?
a. Een speciaal emailadres is aangemaakt door het Ministerie van Toerisme voor dit doel, op
travel2022@visitcyprus.com
b. Een team van bestemmingsexperts zal vragen beantwoorden van reizigers via Facebook
Messenger (www.facebook.com/VisitCyprus.cy).
c. Alle relevante informatie is ook te vinden op www.visitcyprus.com.
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