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Persbericht - Cyprus reisprotocol voor gevaccineerde reizigers 
 
Recent is aangekondigd dat Cyprus zijn deuren heeft geopend voor personen die reizen vanuit EU 
lidstaten, Europese Economische Ruimte lidstaten (inclusief Noorwegen en IJsland), Armenië, Bahrein, 
Wit-Rusland, Canada, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Kuwait, Libanon, Qatar, Rusland, Saudi-Arabië, 
Servië, Zwitserland, Oekraïne, VAE, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Dit reisprotocol is 
gebaseerd op een verkeerslichtsysteem van landcategorisering, waarbij de toelatingseisen variëren 
naar gelang de categorie. De toelatingseisen voor Cyprus zijn te vinden in onderstaande tabel: 
 

Toelatingseisen Groen Oranje Rood 

Cyprus Flight Pass indienen 24 uur voor vertrek Ja Ja Ja 

PCR test 72 uur voor vertrek (te betalen door de reiziger) Nee Ja Ja 

PCR test na aankomt op Cyprus (te betalen door de reiziger) Nee Nee Ja 

Verplichte 14-daagse zelf-isolatie na aankomst Nee Nee Nee 

 
Vaccinatie is geen vereiste om te reizen, Cyprus heeft echter nu de mogelijkheid om het reisprotocol 
bij te werken en ook richtlijnen te bieden voor gevaccineerde reizigers. Voor personen reizend uit 
bovenstaande landen wordt een vaccinatie certificaat toegestaan als een extra reis facilitator vanaf  
10 MEI 2021. Cyprus beschouwt de vaccins Spoetnik V en alle andere die zijn goedgekeurd door de 
EMA (European Medicines Agency) als geautoriseerd om te reizen. 
 
Reizigers die kunnen aantonen dat ze de benodigde dosis van een geautoriseerd vaccin hebben 
ontvangen hoeven geen tests te ondergaan om Cyprus te bezoeken, ongeacht de kleur-categorie van 
het land van vertrek. Bovendien hoeven zij niet in quarantaine, zelfs al zijn ze een nauw contact van 
iemand die positief getest is op Covid-19. Bovenstaande uitzondering geldt enkel vanaf de dag dat 
een vaccin volledig is toegediend.  
 
Voor vertrek moet een kopie van het vaccinatiecertificaat (in het Engels) worden toegevoegd op het 
Cyprus Flight Pass Platform en bepaalde vaccinatie details worden verstrekt. Controle van de 
geldigheid van het certificaat is de verantwoordelijkheid van de douane in 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. 
 
De Republiek Cyprus behoudt het recht om op willekeurige basis een aankomende vlucht te testen en 
dit is inclusief de gevaccineerde reizigers. Alle overige bestemmingsprotocollen moeten worden 
opgevolgd door iedereen, ook door gevaccineerde reizigers. 


