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 הודעה לעיתונות

 פרוטוקול נסיעה לקפריסין לתיירים מחוסנים - הודעה לעיתונות 

לאחרונה הוכרז כי קפריסין פתחה את שעריה לתיירים המגיעים ממדינות החברות באיחוד האירופי, מדינות  

החברות באיזור הכלכלי האירופאי )כולל נורבגיה ואיסלנד(, ארמניה, בחריין, בלרוס, קנדה, מצריים, גאורגיה,  

יץ, אוקרינה, איחוד האמירויות, בריטניה  ישראל, ירדן, כווית, לבנון, קטאר, רוסיה, ערב הסעודית, סרביה, שוו

 וארצות הברית.  

המדינות, עם דרישות כניסה המשתנות בהתאם   סיווגפרוטוקול הנסיעה לקפריסין מבוסס על מערכת רמזור של  

 דרישות הכניסה לנכנסים לקפריסין לקטגוריה. להלן  

 דרישות כניסה ירוק  כתום   אדום 
 השעות שלפני ההמראה 24במהלך  CyprusFlightPassמילוי טופס  כן כן כן

השעות שלפני הטיסה )על חשבון   72המתבצעת במהלך  PCRבדיקת   לא  כן כן

 הנוסע( 
 עם הנחיתה בקפריסין )על חשבון הנוסע(  PCRבדיקת   לא  לא  כן

 חיוב בבידוד בקפריסין  לא  לא  לא 
 

חיסון איננו דרישה מוקדמת לכניסה, יחד עם זאת, קפריסין מעדכנת כעת את פרוטוקול הכניסה אליה, ומציגה  

 הנחיות כניסה גם לתיירים מחוסנים.  

כאמצעי נוסף המאפשר כניסה לאי  כל התיירים המגיעים מהמדינות שהוזכרו מעלה יתקבלו תעודות מתחסן של 

 2021למאי  10החל מתאריך 

  בריאותואת כל החיסונים אשר אושרו על ידי סוכנות ה  Vואה כמורשים לנסיעה את החיסון ספוטניק קפריסין ר 

 האירופאית.  

נוסעים אשר יכולים להוכיח כי חוסנו בכל מנות החיסון הנדרשות של חיסון מאושר, לא ידרשו לבדיקות נוספות על  

א שלהם. יתרה מזאת, הם לא ידרשו להיכנס  מנת לבקר בקפריסין, זאת ללא קשר לצבע בו מסווגת מדינת המוצ

 .  מתאריך מתן החיסון במלואולבידוד, אפילו אם שהו בקרבת חולה קורונה מאומת. האמור לעיל תקף רק 

וכן יש  CyprusFlightPass -ה( חייבת להיות מועלית לאתר באנגליתלפני הנסיעה, עותק של תעודת המתחסן ) 

 החיסון.  לספק את הפרטים שידרשו אודות קבלת 

בארץ המוצא של התייר. התייר  אימות האותנטיות של התעודה הוא באחריותה הבלעדית של משטרת הגבולות 

אחראי מבחינה משפטית במקרה שסיפק מידע שאינו אמיתי, ובמקרה כזה יהיה כפוף לענישה עם הגעתו  

 לקפריסין.  

יש לציין כי הרפובליקה של קפריסין עדיין שומרת לעצמה את הזכות לבדוק באופן אקראי כל טיסה שמגיעה  

לקפריסין, כולל תיירים מחוסנים. בנוסף, כל פרוטוקולי היעד האחרים צריכים להיות מיושמים על ידי כולם, כולל  

 תיירים מחוסנים.  


