COVID-19 Bestemmingsprotocol, Cyprus – geldig vanaf 1 juni 2022
A. Toegang tot het land
Vraag 1: Wat zijn de toelatingseisen om het land in te komen?
Er zijn geen restricties om het land in te komen.
Vraag 2: Welke documentatie is nodig om naar Cyprus te reizen?
Enkel de normale reisdocumenten zijn vereist (Paspoort/ID kaart en boardingpass)

B. Verplaatsen op de bestemming
Vraag 3: Zijn er lokale restricties om te verplaatsen?
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.

C. Bestemmingsprotocollen
Vraag 4: 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.
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.
Vraag 5: Bussen / taxi’s
a.
b.
c.
d.

Mondkapje is verplicht
Frequente ventilatie en desinfectie
Desinfectie van alle veelgebruikte contactpunten na iedere rit (deurkrukken, stoelen etc.)
100% capaciteit voor tourbussen is toegestaan
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Vraag 6: Zwembaden, stranden en waterparken
a. Desinfectie van ligbedden, parasols en kluisjes na elk gebruik
b. Fysieke afstand is niet van toepassing op strandwachten en badmeesters in geval van nood
Vraag 7: Accommodaties
a. Het 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
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 8: Restaurants, bars, cafés, pubs en nachtclubs
a. Het 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

D. Testen en quarantaine procedures op de bestemming
Vraag 9: 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 hun 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 10: Wat is de isolatie periode voor positieve gevallen?
De isolatie periode voor positieve gevallen is 7 dagen vanaf de positieve test en dit wordt
daarna automatisch opgeheven. De duur van de isolatie 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 isolatieperiode is het verplicht voor de reiziger om zich te allen tijde af
te zonderen in de kamer of aangewezen ruimtes.
Vraag 11: 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.

E. Aanvullende informatie
Vraag 12: 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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