
 
 

Переклад з мови оригіналу від 26/04/2021 

 

26 Квітня 2021 року 

 

ПРЕССРЕЛІЗ  

 

Cyprus travel protocol для вакцинованих подорожуючих  

 

Нещодавно було оголошено, що Кіпр відкрив свої кордони для подорожуючих з країн  ЄС, країн-членів 

Європейського економічного простору (включаючи Норвегію та Ісландію), Вірменії, Бахрейну, Білорусії, 

Канади, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, Йорданії, Кувейту, Лівану, Катару, Росії, Саудівської Аравії, Сербії, 

Швейцарії, України, Об’єднаних Арабських Еміратів, Великобританії та США. Протокол подорожей 

базується на кольоровій системі класифікації країн, при цьому вимоги до в'їзду змінюються залежно від 

категорії. Нижче наведено вимоги щодо в’їзду на Кіпр. 

 

 

Вимоги до в’їзду  Зелений Помаранчевий  Червоний  

Заповнення Cyprus Flight Pass за 24 години до вильоту ТАК ТАК ТАК 

ПЛР тест за 72 години до вильоту (за кошт 

подорожуючого) 

НІ ТАК ТАК 

ПЛР тест по прильоту до Кіпру (за кошт подорожуючого) НІ НІ ТАК 

Обов’язкова ізоляція по прильоту НІ НІ НІ 

 

Вакцинація не є обов'язковою умовою для подорожей, однак Кіпр оновлює свій протокол подорожей для 

вакцинованих подорожуючих. Для осіб, які подорожують із вищезазначених країн, сертифікати про 

щеплення будуть прийматися як додатковий фасилітатор для подорожей з 10 травня 21 року. Кіпр вважає 

авторизованими для подорожей вакцини Sputnik V та усі ті, які були схвалені Європейським агентством з 

лікарських засобів. 

 

Подорожуючим, які можуть довести отримання необхідної дози авторизованої вакцини, не потрібно буде 

проходити тестування для відвідування Кіпру, незалежно від країни в’їзду відповідно до кольорової 

системи класифікації. Більше того, подорожуючі не будуть поміщені до карантину, навіть у тому випадку, 

якщо вони були у тісному контакту з особами з позитивним результатом на COVID-19. Вищезазначене 

полегшення діятиме з дати повного введення вакцини. 

 

Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення (англійською мовою) потрібно завантажити на 

платформу Cyprus Flight Pass, а також вказати певні дані про вакцинацію. Перевірка справжності 

сертифіката є виключною відповідальністю служб прикордонного контролю в країні відправлення. 

Подорожуючий несе персональну відповідальність за надання неправдивої інформації, і в такому випадку 

на нього буде накладено штраф після прибуття на Кіпр. 

 

Слід зазначити, що Республіка Кіпр залишає за собою право випадковим чином провести тестування будь-

якого рейсу, це стосується і подорожуючих з сертифікатом про щеплення. Окрім того, усі інші протоколи 

залишаються дійсними та розповсюджуються і на вакцинованих подорожуючих. 


