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Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 20 martie 2020, fără o
dată limită):
Autoritățile islandeze au introdus în contextul pandemiei de COVID-19 restricții de
călătorie care pot fi consultate la: https://www.logreglan.is/english/regarding-travelrestrictions-to-icelan... și https://www.covid.is/categories/travel-to-and-withiniceland.
De la 26 iulie 2021, toate persoanele care sosesc în Islanda trebuie să prezinte la
momentul îmbarcării și la sosire un test molecular tip PCR cu rezultat negativ
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 ore anterior
îmbarcării cu destinația Islanda. Atenție, măsură respectivă se referă și la
persoanele vaccinate.
Rezultatul testului trebuie să fie redactat într-una din limbile engleză, islandeză,
daneză, norvegiană, suedeză, să conțină numele, prenumele și data nașterii persoanei
testate (comparabile cu documentul de călătorie), data prelevării, numele și numărul
de telefon al laboratorului care a efectuat testul. Rezultatul examinării va fi
preînregistrat electronic împreună cu informațiile necesare înainte de plecare.
Islanda

Anterior efectuării călătoriei în Islanda, fiecare persoană trebuie să completeze un
formular electronic de înregistrare prealabilă, disponibil la pagina de
internet: https://visit.covid.is/. De asemenea, fiecare persoană este încurajată să
descarce aplicația de monitorizare a transmiterii infecțiilor Rakning C-19, disponibilă
la https://www.covid.is/app/en. Aplicația este utilizată pentru a trimite informații cu
privire la rezultatele negative ale testelor efectuate la frontieră și pentru a ajuta la
urmărirea răspândirii infecțiilor, dacă este necesar.
Certificatele de vaccinare emise de către statele din afară UE/AELS urmează să fie
verificate de către serviciul epidemiogic din Islanda, care decide dacă certificatul este
valid pentru întrarea în țară. Informații privind cerințele privind validitatea
certificatului privind existența unei infecții anterioare și a celui de vaccinare pot fi
consultate
la: https://www.landlaeknir.is/umembaettid/greinar/grein/item43707/Vottord-vegna-fyrri-sykingar-af-voldum-COVID19-tekin-gild-a--landamaerum-fra-og-med-10--desember-2020
și https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44039/Vottord-umbolusetningu-vegna-COVID-19-tekin-gild-a--landamaerum

Călătorilor din străinătate care nu prezintă un certificat al unui test molecular tip PCR
negativ la sosirea în Islanda li se poate refuza intrarea la frontieră. Începând cu data
de 24 februarie 2021, călătorii care sosesc din străinătate și care nu prezintă un test
molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la
sosirea în Islanda vor fi amendați cu 100.000 ISK (786 USD / 646 EUR), iar
persoanelor care nu sunt rezidente și celor care nu au cetățenia islandeză li se va
refuza intrarea în Islanda.
Măsura menționată anterior este suplimentară sistemului actual de testare dublă, care
impune tuturor pasagerilor care sosesc în Islanda să efectueze două teste pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 după sosirea în acest stat, fiind necesar să rămână în
carantină până la momentul recepționării ultimului rezultat negativ. Primul test se
efectuează la intrare, la unul din punctele de trecere a frontierei, iar cel de-al doilea 5
zile mai târziu. Măsura carantinei se suspendă dacă persoanele în cauză obțin un
rezultat negativ la cel de-al doilea test efectuat pentru infecția cu virusul SARS-CoV2.
Începând cu data de 24 februarie 2021, călătorii care încearcă să evite testarea la
frontieră sunt pasibili de amenzi în cuantum de 100.000 ISK (672,5 EUR).
Începând cu data de 1 iulie 2021, copiii cu vârsta până la 16 ani nu vor fi supuși unei
testări PCR la frontieră. Cu excepția cazului în care sunt complet vaccinați, copiii cu
vârsta de 16 ani sau peste 16 ani vor fi supuși unei testări PCR la frontieră, vor fi
plasați în carantină pentru o perioadă de 5 zile și vor efectua al doilea test, fiind
necesar să rămână în carantină până la momentul recepționării ultimului rezultat
negativ. Dacă un copil călătorește cu o persoană pentru care măsura carantinei este
obligatorie, copilul rămâne cu aceasta, măsura carantinei fiind suspendată dacă al
doilea test al însoțitorului este negativ. Dacă însoțitorul este exceptat de măsura
dublei testări și a carantinei, măsura se aplică și copilului. Un copil care călătorește
singur nu trebuie plasat în carantină.
Începând cu data de 31 mai a.c., numai persoanele care nu au acces la facilități
adecvate pentru a efectua măsura carantinei, prevăzute în noile instrucțiuni emise de
epidemiologul
șef
(https://www.landlaeknir.is/umembaettid/greinar/grein/item41241/appropriate-housing-while-in-quarantine), trebuie
să rămână într-o unitate de carantină stabilită de autoritățile islandeze. Cerința de a
înregistra în prealabil locul de ședere în timpul carantinei este aplicabilă, indiferent
dacă acesta se află într-o unitate de carantină stabilită de autoritățile islandeze sau
într-o unitate privată.
Persoanele care nu dispun în Islanda de o locație care să îndeplinească cerințele
pentru efectuarea carantinei sau care nu doresc să stea în carantină la domiciliu, vor
rămâne la o locație de carantină stabilită de Islanda, fără perceperea vreunei taxe.
Persoanele care stau la o unitate de carantină vor putea să desfășoare activități în aer
liber. În cazul în care o persoană încălcă carantina la domiciliu, epidemiologul șef

poate decide ca finalizarea carantinei să se efectueze la o unitate de carantină.
Încălcarea regulilor de carantină, inclusiv refuzul de a rămâne la o locație de
carantină, se sancționează cu amendă de 50.000-250.000 ISK (323-1.616 EUR). De
asemenea, nerespectarea regulilor privind prevenirea infecțiilor în Islanda este supusă
amenzilor.
Călătorii din anumite zone de risc definite trebuie să rămână în carantină sau izolați
într-un centru de carantină între primul și al doilea test. Persoanele care dețin un
certificat valid de infecție anterioară sau un certificat de vaccinare sunt exceptate.
CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară)
Sunt permise călătoriile cu scopuri non-esențiale pentru cetățeni care călătoresc din
Albania, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Brunei, Canada,
Israel, Japonia, Iordania, Liban, Republica Moldova (posessorii pașapoartelor
biometrice), Muntenegru, Noua Zeelandă, Macedonia de Nord, Qatar, Ruanda,
Arabia Saudită, Serbia, Singapore, Coreea de Sud, Thailanda, SUA. Călătorii din
statele sus enumerate trebuie să prezinte testul negativ la COVID sau dovadă
vaccinării în conformitate cu cerințele serviciului epidemiologic din Islanda. De
asemenea, trebuie să fie prezentată dovada reședinței permanente în statul de
proveniența, cum ar fi permis de conducere, ID cart, viza de reședință, etc.
Interdicția de călătorie în Islanda nu se aplică următoarelor categorii: pasageri aflați în
tranzit; personal medical ce călătorește în interes profesional; personal navigant;
persoane care necesită protecție internațională; persoane ce călătoresc într-un interes
urgent de familie; personal diplomatic; membri ai organizațiilor internaționale;
membri ai forțelor armate care călătoresc în interes profesional; lucrători din
domeniul umanitar; studenți; experți profesionali; persoane care desfășoară activități
economice importante, care nu pot fi amânate sau desfășurate în străinătate.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 20 martie
2020, fără o dată limită):
Tranzitul este permis. Pasagerii aflați în tranzit, care nu părăsesc terminalele din
aeroporturi, sunt exceptați de obligativitatea carantinei sau testării pentru COVID-19.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Începând cu data de 26 iunie a.c. au fost ridicate toate restricțiile interne impuse în
contextul pandemiei COVID-19.
• Persoanele care prezintă simptome specifice COVID-19, așa cum sunt definite
de către Directoratul pentru Sănătate din Islanda, au dreptul de a fi testate
gratuit la un centru de sănătate.
• Persoanele care nu prezintă simptome specifice COVID-19, așa cum sunt

definite de către Directoratul pentru Sănătate din Islanda, dar solicită să fie
testate la un centru de sănătate, trebuie să suporte costurile aferente. Pentru
informații
actualizate
privind
costurile
este
recomandată
consultarea https://www.heilsugaeslan.is/um-hh/frettasafn/stokfrett/2021/01/11/Synatokur-einkennalausra-fyrir-ferdalog-og-gjaldskra-2021/.
• Persoanele care sunt suspecte de infectarea cu virusul SARS-CoV-2 trebuie să
apeleze numărul unic 1700 (sau +354 544 4113 pentru numerele de telefon din
afara Islandei) și să urmeze instrucțiunile autorităților.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Începând cu data de 19 august a.c., se aplică măsura carantinei obligatorii timp de 14
zile pentru toți cei care călătoresc în Islanda, indiferent de durata și scopul vizitei.
Anterior efectuării călătoriei în Islanda, fiecare persoană trebuie să completeze un
formular electronic de pre-înregistrare (https://visit.covid.is/) și să descarce aplicația
de monitorizare a infecțiilor Rakning C-19 (https://www.covid.is/app/en).
Persoanele care doresc să evite carantina obligatorie pot opta pentru dubla testare
moleculară (de tip PCR) pentru depistarea infecției cu COVID-19. Primul test este
efectuat fie la unul dintre punctele de trecere a frontierei, fie la unul dintre centrele de
sănătate din apropierea acestora. Cel de-al doilea test se efectuează 5 zile mai târziu la
un centru de sănătate local. Între 1 decembrie 2020 – 31 ianuarie 2021, testările
pentru depistarea infecției sunt gratuite.
În perioada dintre cele două testări, vor fi urmate regulile stricte privind carantina
(detalii la https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work). Aceste măsuri
se aplică și cetățenilor și rezidenților islandezi care se întorc în Islanda din străinătate.
Copiii născuți începând cu anul 2005 sunt exceptați de la obligativitatea preînregistrării, testării pentru COVID-19 sau a plasării în carantină timp de 14 zile la
sosirea în Islanda.
Persoanele care dețin un certificat eliberat de autoritățile islandeze conform căruia au
avut și s-au vindecat de infecția cu COVID-19 sunt exceptate de la obligativitatea
testării sau a plasării în carantină timp de 14 zile la sosirea în Islanda.
https://www.government.is/
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/
https://utl.is/index.php/en/about-directorate-of-immigration/covid-19
https://www.covid.is/english
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islanda cu reședință la Stockholm
https://suedia.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Islanda în Republica Moldova cu reședință la Moscova
https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-moscow/

