Země

Podmínky vstupu

Aktuální barva
(11. 5. 2021)

Albánie

Vstup do Albánie je možný bez nutnosti karantény a předkládání testů. V tuto chvíli však funguje vstup pouze pozemní cestou,

Tmavě červená

nikoliv leteckou!
Belgie

Pro vstup je nutný negativní PCR ne starší 72 hodin, následná karanténa 7 dní

Červená

Francie

Pro vstup je nutný negativní PCR ne starší 72 hodin a čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Červená

(https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage), karanténa není povinná
Itálie

vstup pouze s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru, karanténa 5 dní

Červená

a opakování testu (antigenní nebo PCR). Toto nařízení platí do 15. 5. 2021.
Portugalsko

negativní RT-PCR test, absolvovaný ne dříve než 72 hodin před nástupem do letadla. Od 1. 5. 2021 zrušena povinnost dodržení

Oranžová

14denní karantény pro cestující z ČR po vstupu na území kontinentálního Portugalska
Madeira

negativní PCR test ne starší 72 hodin nebo absolvování testu po příletu + další opatření

Oranžová

Řecko

Čeští občané a cizinci s trvalým pobytem v ČR cestující do Řecka musí předložit na řecké hranici buď potvrzení o negativním výsledku

Červená

PCR testu na Covid-19 ne starší 72 hodin od odběru vzorku nebo oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém
jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace. Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka
vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na
Covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka. Na hranici můžete být preventivně přetestován antigenním testem.
Španělsko

Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky z rizikových oblastí negativní výsledek PCR (nikoliv testy antigenní!)

Červená

na COVID-19 ne starší než 72 hodin. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let! Před příjezdem do Španělska je nutné

(Kanárské o-vy

vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci

oranžová)

SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu
do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Dne 9. 5. 2021 skončila platnost nouzového stavu na celém území Španělska.
Turecko

Byl zaveden formulář pro přijíždějící cestující (letecky, pozemně, námořně): https://register.health.gov.tr/#

Tmavě červená

Nutnost předložit po příletu negativní výsledek testu PCR ne starší než 72 hodin pro osoby 6 včetně a starší.
Velká Británie Od 18. 1. 2021 platí povinnost prokázat se PŘED odjezdem/odletem do Anglie negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin.
Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (nejdříve 48 hod. před příjezdem do UK) a vztahují se na ně veškerá opatření

Tmavě červená

lockdownu. Bez ohledu na negativní před-odletový test po příjezdu do UK i nadále platí pro cestující povinná (domácí) karanténa v délce
10 dní. Všichni cestující do Anglie ze všech zahraničních musí dále od 15. 2. absolvovat testy PCR ve 2. a 8. dni karantény navíc k
již požadovaným předletovým testům. Testy je nutné rezervovat JIŽ PŘED CESTOU DO UK online na tomto portálu.
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/

