
COVID-19 Протокол В’їзду на о. Кіпр, оновлено 1го березня 2021 
 
В’їзд до країни 
 
Питання 1: Як подорожуючі зможуть в’їжджати в країну (з 1го березня і далі)? 
 

З 1-го березня Кіпр змінює спосіб категоризації країн і, замість цього, буде 
запроваджена система кольорового кодування згідно зі стандартами оцінки 
ECDC (Європейський Центр Профілактики та Контролю Захворювань). Тому 
лише країни, не включені до списків ECDC, будуть окремо оцінюватись 
урядом Кіпру. Нижче наведено вимоги щодо подорожуючих до Кіпру. 

 

Вимоги в’їзду Зелений 
Оранжеви

й 
Червон

ий Сірий 
Cyprus Flight Pass (Кіпрська перепустка) 
доступний за 24 години до вильоту Так Так Так Так 
ПЛР тест за 72 години до вильоту (оплачується 
подорожуючим самостійно) Ні Так Так Так 
ПЛР тест по прибуттю на Кіпр (оплачується 
подорожуючим самостійно) Ні Ні Так Ні 

Обов’язкова самоізоляція по прибуттю Ні Ні Ні Так 
 

1. Особам, прибуваючим з ЗЕЛЕНИХ країн, не потрібно пред’являти 
негативний ПЛР тест на COVID-19 під час подорожі до Кіпру; їм потрібно 
надати лише певну інформацію та заповнити декларацію. 

 
2. Особи, які прибувають з ОРАНЖЕВИХ країн, повинні пройти 
молекулярний тест в сертифікованій лабораторії, взявши зразок за останні 
72 години  до вильоту та завантажити сертифікат, який підтверджує 
негативний результат ПЛР на COVID-19, на онлайн-платформу Cyprus Flight 
Pass (Кіпрська перепустка). Діти віком до 11,99 років звільняються від 
тестування. Всім подорожуючим також буде потрібно надати певну 
інформацію та декларації. 

 
Наступним особам буде дозволено в'їзд до Республіки Кіпр, які мають 
лабораторне тестування за свій рахунок по прибуттю в Республіку 
Кіпр:  
3. Громадяни Кіпру та члени їх сімей (іноземні подружжя та 

діти).  
4. Легальні резиденти Республіки. 
5. Пасажири, які мають право на в’їзд до Республіки, згідно 

Віденської Конвенції.  
6. Особи в країнах, де влада належним чином обгрунтовує, після 

повідомлення Міністерства Охорони Здоров’я Республіки Кіпр, 
що не в змозі запропонувати тестування Covid-19 тим, хто 
бажає подорожувати.  

 
3. Особи, які прибувають з ЧЕРВОНИХ країн повинні пройти молекулярний 

тест в сертифікованій лабораторії, взявши зразок за останні 72 години  до 
вильоту та завантажити сертифікат, який підтверджує негативний результат 
ПЛР на COVID-19, на онлайн-платформу Cyprus Flight Pass (Кіпрська 
перепустка). Вони також повинні будуть оплатити та здати молекулярний 



ПЛР тест після прибуття на Кіпр, вартість якого становить 30 євро в 
аеропорту Ларнаки та 32 євро в аеропорту Пафоса; результати тесту 
будуть доступні протягом 3х годин і будуть передані подорожуючому через 
СМС після того, як вони залишать аеропорт. Тільки діти віком 11,99 років 
звільняються від тестування. Всім подорожуючим також буде потрібно 
надати певну інформацію та декларації. 

 
Наступним особам буде дозволено в'їзд до Республіки Кіпр, які 
мають лабораторне тестування за свій рахунок по прибуттю в 
Республіку Кіпр: 

 
1. Громадяни Кіпру та члени їх сімей (іноземні подружжя та діти). 
2. Легальні резиденти Республіки 
3. Пасажири, які мають право на в'їзд до Республіки відповідно до Віденської 
Конвенції. Ці особи можуть вибрати: пройти лише одне лабораторне тестування, а 
саме після прибуття на Кіпр, але потім вони повинні залишатися в статусі 
обов'язкової самоізоляції протягом трьох (3) днів. На 4й день їм потрібно пройти 
другий тест ПЛР на Covid-19, знову ж таки за свій рахунок. Результат 
лабораторного тесту необхідно надіслати на електронну адресу 
monada@mphs.moh.gov.cy 
 

4. Особи, прибуваючі з СІРИХ країн,  повинні пройти молекулярний тест в 
сертифікованій лабораторії, взявши зразок за останні 72 години  до вильоту 
та завантажити сертифікат, який підтверджує негативний результат ПЛР на 
COVID-19, на онлайн-платформу Cyprus Flight Pass (Кіпрська перепустка). 
Крім того, вони залишатимуться в статусі обов’язкової самоізоляції / 
карантину протягом чотирнадцяти (14) днів або в статусі обов’язкової 
самоізоляції / карантину протягом десяти (10) днів за умови, що вони 
пройдуть ще один тест ПЛР на Covid-19 на 10-й день, за власні кошти. 
Результат лабораторного тесту необхідно надіслати на електронну адресу 
monada@mphs.moh.gov.cy. Діти віком до 11,99 років звільняються від 
тестування. Всім подорожуючим також потрібно буде надати певну 
інформацію та декларації. 

 
Подорожі з СІРИХ країн дозволені лише для: 

- Громадян Кіпру та членам їх сімей (іноземні подружжя та діти). 
- Особам, які легально проживають у Республіці Кіпр. 
- Громадяни ЄС, громадяни Європейського економічного простору (Ісландія, 

Ліхтенштейн, Норвегія) та Швейцарія. 
- Особам, яким дозволено в'їзд до Республіки Кіпр відповідно до Віденської 

Конвенції. 
- Громадяни третіх країн за умови отримання ними попереднього 

спеціального дозволу від Республіки Кіпр, як це визначено в Указі про 
інфекційні хвороби (N.2 / 2021 8.1.21), зі змінами та доповненнями. Заяву на 
отримання спеціального дозволу потрібно подавати на платформі Cyprus 
Flight Pass (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special.permission). 
Примітка: Громадяни Європейського Союзу, громадяни Європейського 
економічного простору (Острів, Ліхтенштейн, Норвегія), громадяни 
Швейцарії та громадяни третіх країн повинні пройти молекулярний тест 
перед виїздом, як зазначено вище. Інші категорії пасажирів мають вибір: або 
пройти тест до свого виїзду, або пройти його при в’їзді до Республіки Кіпр за 
свій рахунок. 
 

mailto:monada@mphs.moh.gov.cy
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special.permission


5. Повний перелік категорій країн можна знайти на сайті 
www.cyprusflightpass.gov.cy. Подорожуючі повинні постійно відвідувати цю 
платформу, щоб бути в курсі можливих змін, які можуть вплинути на їх 
подорож. 
 
 

Питання 2: Які ще документі необхідні для поїздки на Кіпр? 
 
а. Cyprus Flight Pass (Кіпрська перепустка) доступний на веб-сайті 
www.cyprusflightpass.gov.cy, до якого можна отримати доступ та заповнити його в 
електронному вигляді. Всі пасажири, які подорожують до Республіки Кіпр, повинні 
заповнити та подати заздалегідь всю необхідну інформацію та документи; 
використання платформи є обов’язковим для всіх, хто бажає прибути до 
Республіки Кіпр. ТІЛЬКИ у разі виникнення технічних проблем або планового 
обслуговування електронної платформи (офіційно оголошеної на даній платформі) 
пасажирам буде дозволено заповнювати необхідні форми в письмовій формі. Їх 
можна завантажити з https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms. У цьому 
випадку подорожуючі особи повинні мати при собі у паперовій формі необхідну 
документацію. 
б. The flight pass включатиме наступні пункти: 
- особиста інформація про пасажира 
- декларація про те, чи подорожувала особа до / з / через або проживала / 
перебувала в країні з менш сприятливими епідеміологічними критеріями, 
порівняно з країною виїзду протягом 14 днів до прибуття до Республіки Кіпр 
- підтвердження того, що людина не відчувала одного з наступних симптомів: 
лихоманка, кашель, втома, головний біль, болі в м’язах або тілі, втрата смаку або 
запаху, задишка або утруднене дихання, біль у горлі, закладеність або нежить 
протягом останніх 14 днів, або він/вона не був у тісному контакті з особою, 
підтвердженою на COVID-19 протягом останніх 14 днів 
- відповідальність полягає в тому, що подорожі відбуваються під власну 
відповідальність подорожуючого, і що Республіка Кіпр або підприємства, що 
працюють в ній, не можуть нести відповідальність за зараження в будь-який 
момент під час подорожі 
- застереження про те, що після повернення до країни походження людина 
повідомить про це органи охорони здоров'я Кіпру, якщо виявиться захворювання 
на COVID-19 протягом 14 днів після виїзду з острова 
- запит для громадян третіх країн, які подорожують із країн СІРОЇ категорії, які 
бажають отримати спеціальний дозвіл, подавши свої запити в електронному 
вигляді за таким посиланням: https//cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-
request. 
с. Авіакомпанії не дозволять пасажирам сідати на літак і подорожувати до 
Республіки Кіпр без Cyprus Flight Pass (однак перевірка достовірності інформації, 
включеної в Cyprus Flight Pass, НЕ Є обов’язком авіакомпаній). Будь-який 
подорожуючий, який прибуде до Республіки Кіпр без Cyprus Flight Pass, 
зобов’язаний сплатити штраф в розмірі 300 євро. 
 
Питання 3: Які процедури застосовуються для осіб, які були щеплені проти 
COVID-19? 
Інформація про це буде надана пізніше, як тільки будуть отримані офіційні вказівки 
від Європейських та Міжнародних організацій, таких як ECDC (Європейський 
Центр Профілактики та Контролю Захворювань) та WHO (ВООЗ). До цього часу 
застосовуватимуться ті самі процедури в’їзду, що і для невакцинованих осіб. 
 

http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms


Питання 4: Які критерії враховує уряд Кіпру для категоризації країн, які не 
включені до списків ECDC (Європейський Центр Профілактики та Контролю 
Захворювань)? 
Для класифікації конкретних країн група експертів серед іншого розглядає ті самі 
критерії, що використовуються ECDC для складання списків (щоденна кількість 
проведених тестів на 100 000 населення, сукупний 14-денний вплив на 100 000 
населення, коефіцієнт позитивності, швидкість тестування). 
 
Протоколи подорожей 
 
Питання 5: Яких протоколів можна очікувати в літаках? 
a. Перед посадкою подорожуючим потрібно буде пред'явити свій Cyprus Flight 
Pass (Кіпрська перепустка). 
b. Температура пасажира може бути виміряна перед посадкою. 
c. Під час польоту носіння масок є обов’язковим. 
 
Питання 6: Які ще протоколи можна очікувати в аеропортах / терміналах 
Кіпру? 
a. Вхід або прохід дозволяється лише пасажирам та персоналу. 
b. Пасажирам вимірюватимуть температуру в терміналі. 
c. Носіння масок є обов’язковим у всіх зонах. 
 
 
Протоколи пункту призначення 
 
Питання 7: Чи існують загальні протоколи, які стосуватимуться всього пункту 
призначення? 

a. Для всіх закладів були розроблені посилені протоколи охорони праці, 
безпеки та гігієни, а перед відкриттям було проведено посилене навчання 
персоналу. 

b. Заходи фізичного дистанціювання дотримуються у всіх пунктах 
призначення, щоб люди, які не належать до однієї групи подорожуючих, 
дотримувались розумної відстані один від одного (мінімальна площа, 
зайнята на одну людину, повинна становити 2 м кв у відкритих  приміщеннях 
та 3 м кв – у закритих). 

c. Постійна вентиляція відбувається у всіх критих приміщеннях, завдяки чому 
відбувається регулярне надходження свіжого повітря. 

d. Антибактеріальний гель доступний у всіх закладах, біля входів, зони 
ресепшен, лаунж, громадські туалети, ліфти тощо. 

e. Використання масок є обов’язковим у всіх закритих приміщеннях (таксі, 
автобуси, дайвінг/джип-сафарі, ліфти, театри, торгові центри тощо) та у 
відкритих громадських місцях. Зони, де люди сидять під час споживання їжі 
та напоїв,- виключені (ресторани, кав'ярні, бари, закусочні, лобі-бари тощо). 
Також звільняються пляжі, басейни та місця де люди займаються 
спортом/тренуються. У будь-якому випадку, туристам завжди слід 
звертатися до веб-сайту Visit Cyprus для отримання останньої інформації з 
цього питання, оскільки процедури можуть змінитися в найкоротші терміни. 

 
Питання 8: Автобуси/оренда транспортних засобів /таксі /дайвінг та джип-
сафарі. 

a. Часте провітрювання та дезінфекція автобусів. 
b. Дезінфекція орендованих автомобілів після їх повернення (включаючи 

ключі). 



c. Дезінфекція всіх поверхонь дотику після кожного маршруту для таксі та 
дайвінгу / джип-сафарі (дверні ручки, сидіння тощо). 

d. Вміст туристичних автобусів дозволений на 100%. 
 
Питання 9:  Археологічні розкопки, музеї, тематичні парки, міні-круїзи, дайвінг, 
водні види спорту. 
Дезінфекція всіх поверхонь дотику після кожного використання (артефакти, 
сенсорні екрани, атракціони, ручки дверей, сидіння, обладнання для дайвінгу, 
спорядження для водних видів спорту тощо). 
 
Питання 10: Басейни, пляжі та аквапарки. 

a. Дезінфекція лежаків, парасольок та персональних сейфів після кожного 
використання. 

b. Відстань 4 м між зонтами та 2 м між лежаками для осіб, що не належать до 
однієї групи. 

c. Фізичне дистанціювання не поширюється на рятувальників, яких викликають 
терміново врятувати життя. 
 
 

Питання 11: Заклади розміщення. 
a. Використання масок та дотримування відповідної гігієни рук для всього 

персоналу; для покоївок/обслуговуючого персоналу використання рукавичок 
є обов'язковим. 

b. Розсіювання гостей під час групового check-in (поселення в готель). 
c. Приміщення не будуть доступні для нових туристів, що прибувають, поки не 

пройде достатньо часу з моменту виїзду попередніх мешканців, з метою 
належного прибирання, дезінфекції та провітрювання. 

d. Дезінфекція ключів від номерів / карток після кожного виселення з номеру. 
e. Там, де їжа чи напої представлені на станціях самообслуговування, 

застосовуються відповідні засоби захисту від чхання або маски для 
обличчя, також встановлюються станції для дезінфекції; або ж це може бути 
принесене безпосередньо співробітниками. 

f. Мінімальна площа, зайнята між особами, які не належать до однієї групи, 
становить 2 квадратні метри на відкритому повітрі та 3 квадратні метри в 
приміщенні. 

 
Питання 12: Ресторани, бари, кафе, паби та нічні клуби. 

a. Використання масок та проведення відповідної гігієни рук для всього 
персоналу. 

b. Максимальний кількість - 6 осіб за одним столом. У будь-якому випадку, 
туристам завжди слід звертатися до веб-сайту Visit Cyprus для отримання 
останньої інформації, оскільки процедури можуть мінятись в найкоротший 
термін. 

c. Мінімальна площа, зайнята між особами, які не належать до однієї групи, 
становить 2 квадратні метри на відкритому повітрі та 3 квадратні метри в 
приміщенні. 

d. Меню дезінфікують після кожного використання, якщо вони не є 
одноразовими; або ж вони будуть виставлені в різних загальних місцях 
закладу або надані в цифровому вигляді. 

e. Гостям рекомендується оплачувати карткою, а не готівкою. 
f. Дезінфекція всіх поверхонь дотику проводиться після кожного використання, 

наприклад: стільці, столи, ємкості для солі/перцю, пляшки з соусом, 
електронні платіжні апарати тощо. 



g. Біля входу доступне інформаційне табло, де відображається максимальна 
кількість гостей, дозволених на місці в будь-який потрібний момент часу. 

 
Процедури тестування та карантину у пункті призначення. 
 
Питання 13: Чи проводиться випадкове/рандомне тестування на місці? 
Цілі рейси випадковим чином/рандомно можуть бути вимушені пройти тест COVID-
19 після прибуття, незалежно від того, звідки вони прилетіли. Діти віком до 11,99 
років звільняються від тесту. Вартість у таких випадках несе уряд Кіпру. 
 
 
Питання 14: Якими мають бути наші дії щодо туристів, які мають позитивні 
результати тесту під час перебування на Кіпрі, і яка наша компетенція це 
робити? Що буде відбуватись з їхніми близькими контактами? Хто буде 
покривати витрати на госпіталізацію та лікування? 

a. Уряд Кіпру зобов'язується піклуватися про всіх подорожуючих, які під час 
перебування виявили позитивні результати на коронавірус, а також про їх 
близькі контакти. Уряд переведе цих осіб в окремі заклади, покриваючи 
витрати на проживання, їжу, напої та ліки; туристу потрібно буде взяти на 
себе лише вартість трансферу в аеропорт та репатріаційного рейсу у 
співпраці зі своїм агентом та/або авіакомпанією. Використання окремих 
закладів не тільки забезпечить належний догляд за пацієнтами, але й 
забезпечить спокій іншим подорожуючим в тому, що їх місце перебування 
вільне від COVID-19. Якщо буде знайдено установу для розміщення особи, 
яка отримала позитивний тест на коронавірус,  - не буде обов’язковим 
проходити 14-денний карантин. 

b. Більш конкретно, лікарня COVID-19 з надлишком ліжок була надана 
виключно для подорожуючих, які мають позитивний тест на коронавірус, і 
ліжка можуть бути збільшені за дуже короткий термін, якщо буде потрібно. 
Якщо у подорожуючих виявляються критичні симптоми, для їх лікування 
доступна значна кількість відділень інтенсивної терапії та респіраторів. 

c. Крім того, 300 номерів у спеціальних карантинних готелях доступні для 
тісних контактів осіб, які мають позитивні результати тестування на 
коронавірус, і знову ж вони можуть бути збільшені за короткий термін, якщо 
потрібно. 

 



 
Питання 15: Яке визначення тісного контакту? 

a. Тісний контакт визначається як "особа, яка вступала у дуже тісний фізичний 
контакт з людиною, яка виявила позитивний тест на коронавірус", тобто на 
відстані менше 2 м протягом більше 15 хвилин. Сюди можуть входити, 
наприклад, особи з однієї родини, супутники, які проживають в одній кімнаті, 
або навіть особи, які вітають одне одного за допомогою фізичного контакту. 

b. За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань 
(ECDC), для підтверджених випадків COVID-19 рекомендується, щоб контакт 
відслідковувався з літака, включаючи пасажирів, які сиділи на два місця в усіх 
напрямках навколо. 

 
Питання 16: Яка тривалість карантину для тісних контактів? 
Звичайна тривалість карантину становить 10 днів, за умови, що подорожуючий 
отримує негативний тест на 10й день (вартість тестування несе особа). Тривалість 
карантину може бути зменшена, якщо подорожуючий має раніший зворотній рейс; у 
такому випадку пацієнту необхідно провести негативний тест на коронавірус за 
день до від’їзду. Зверніть увагу, що під час карантину турист повинен постійно 
самоізолюватись у своїй кімнаті весь час. 
 
 

 
Додаткова інформація 
 
Питання 17: Як подорожуючі можуть бути в курсі останніх подій та бути 
проінформованими щодо протоколів, які застосовуються в пункті призначення? 

a. Для цього заступник Міністерства туризму створив спеціальну електронну 
адресу travel2020@visitcyprus.com. 

b. Спеціалізована команда експертів відповідатиме на запити туристів у 
Facebook Messenger (головна сторінка www.facebook.com/VisitCyprus.cy). 
Додаткові сторінки доступні в наступних країнах: UK, DE, RU, SWE, FR, AT, 
GR, IT, UKR, NED, POL, BEL, ES, CH, ISR. 

c. Для допомоги подорожуючим, які можуть мати запитання щодо 
використання “Cyprus Flight Pass”, створено спеціальний кол-центр. Години 
роботи служби довідки: понеділок - неділя 08:00–20:00 за кіпрським часом. 
Запити по телефону: Дзвінки на Кіпрі: 1474 
Дзвінки з-за кордону: +357 22 285 757 
Для письмових запитів через електронну платформу: 
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/contact-us 

d. Вся відповідна інформація також буде доступна на веб-сайтах 
www.visitcyprus.com та www.cyprusflightpass.gov.cy 
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