Σημαντικές πληροφορίες για εισερχόμενους επιβάτες
στην Κυπριακή Δημοκρατία (Ευρωπαίοι και μη)
Α.

Άτομα από Χώρες Κατηγορίας Γ:
•

Υπάρχει υποχρεωτική καραντίνα 15 ημερών για επιβάτες που αφικνούνται από
χώρες της Κατηγορίας Γ. Δεν είναι αναγκαίο πλέον να διενεργείται covid-test δύο
μέρες προτού ολοκληρωθεί η καραντίνα. Μπορεί όμως να επαναληφθεί το τεστ κατά
την 10η μέρα της καραντίνας και εάν είναι αρνητικό αυτή να λήξει. Διαφορετικά θα
πρέπει να ολοκληρωθεί η καραντίνα των 15 ημερών.

•

Κατά την είσοδο τους στην Κύπρο χρειάζεται να παρουσιάσουν το Cyprus Flight Pass
που έχουν εξασφαλίσει καθώς και το αρνητικό τεστ που έχει πραγματοποιηθεί στη
χώρα τους, 72 ώρες προτού της αναχώρησης τους.

•

Εάν δεν υπάρχει χώρος διαμονής για την εφαρμογή της καραντίνας, τότε η Ομάδα
για τα θέματα Covid εισηγείται ξενοδοχεία όπου θα μπορεί κάποιος να παραμείνει
μέχρι και το τέλος της καραντίνας του (με ιδία έξοδα). Διαφορετικά θα πρέπει να
πηγαίνουν κατευθείαν στον χώρο διαμονής τους.

•

Από το αεροδρόμιο μπορούν να διακινηθούν στο χώρο διαμονής τους είτε με δικό
τους μεταφορικό μέσο είτε με δημόσιο μέσο μεταφοράς ή ταξί. Το λεωφορείο δεν
συστήνεται για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Θα πρέπει να κρατούνται οι ενδεικνυόμενες αποστάσεις, να κάθονται διαγώνια
φορώντας τις μάσκες τους και τα παράθυρα να μένουν ανοιχτά (εάν φυσικά το
ευνοεί ο καιρός).

Β.

Άτομα από Χώρες Κατηγορίας Α και Β:

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Σάββατο, 6
Φεβρουαρίου 2021, το μέτρο του υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού των 72 ωρών και της
διενέργειας, με ιδία έξοδα, εργαστηριακού ελέγχου PCR 72 ώρες μετά την άφιξη σε όλους
τους επιβάτες που αφικνούνται από χώρες των Κατηγοριών Α και Β.
Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι επιπλέον των μέτρων που είναι ήδη σε ισχύ για
τους αφικνούμενους ανάλογα με τη χώρα προέλευσης.
Το κόστος της εργαστηριακής εξέτασης (RT-PCR) για Covid-19, για τους επιβάτες που
πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή της, κατά την άφιξη τους στην Κυπριακή
Δημοκρατία, είναι 30 ευρώ στον Αερολιμένα Λάρνακας και 32 ευρώ στον Αερολιμένα Πάφου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες:
•

Οι αιτήσεις για ειδική άδεια δεν θα μπορούν να υποβάλλονται κατά τις τελευταίες 2
ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πτήση.

•

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησής για εξασφάλιση του CyprusFlightPass, θα
στέλνεται αναφορά που να περιλαμβάνει το CyprusFlightPass και όλες τις σχετικές
πληροφορίες που θα χρειαστεί να παρουσιαστούν πριν από την επιβίβαση και κατά
την άφιξη στη Κύπρο.

•

Οι επιβάτες που αφικνούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταφέρονται σε
ξενοδοχεία με τα οποία έχει συνάψει συμφωνία το κράτος για περιορισμό διάρκειας
7 ημερών (και με έξοδα του κράτους).

