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STARE DE URGENȚĂ: NU  
 
RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 20 martie 2020, fără o dată 
limită): 
 
Islanda a impus controlul la frontiere și interzice, temporar, accesul cetățenilor străini care nu 
pot demonstra caracterul esențial al călătoriei în Islanda.  
 
CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 
 
Restricțiile de circulație  nu se aplică cetățenilor din statele UE / SEE, AELS, Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican.  

De asemenea, măsura nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Australia, Canada, 
Coreea de Sud, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Thailanda, Tunisia și Uruguay. 

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: 
 
Din 20 octombrie a.c. se aplică următoarele măsuri în regiunea Reykjavik: 
- sunt interzise activitățile sportive de contact desfășurate de copii de vârstă preșcolară și 
școlară; 
- sunt interzise lecțiile de înot în cadrul școlilor; 
- sunt permise activitățile și competițiile sportive care nu implică contactul, cu condiția 
participării a maximum 20 de persoane și a respectării distanței fizice de 2 metri; nu sunt 
admiși spectatori; 
- sunt interzise activitățile și competițiile sportive de contact desfășurate de adulți, indiferent 
că se desfășoară în interior sau în exterior. 
 
Din 20 octombrie a.c. se aplică următoarele măsuri la nivelul țării, cu excepția regiunii 
metropolitane Reykjavik: 
- este obligatorie păstrarea distanței fizice de 2 metri între persoane în spațiile publice; în 
situațiile în care nu se poate respecta această regulă, vor fi utilizate măștile de protecție; 
- este limitată la 20 de persoane/compartiment participarea la evenimente de tip spectacole 
de teatru, cinema, concerte etc.; spectatorii sunt obligați să respecte locurile alocate; 
- sunt permise activitățile și competițiile sportive, inclusiv cele de contact, indiferent că se 
desfășoară în interior sau în exterior; 



- este interzisă participarea spectatorilor la activitățile și competițiile sportive, indiferent că 
se desfășoară în interior sau în exterior. 

  
 Din 7 octombrie a.c. se aplică următoarele măsuri în regiunea Reykjavik: 
 - este obligatorie păstrarea distanței fizice de 2 metri între persoane în toate locațiile; în 

situațiile în care nu poate fi păstrată distanța fizică vor fi purtate măști de protecție; sunt 
exceptați copiii născuți începând cu anul 2005; 

 - sunt închise saloanele de coafură, de cosmetică, de masaj, de tatuaje etc.; 
 - sunt închise piscinele și bazinele de înot publice; copiii născuți începând cu anul 2005 își 

pot continua, însă, lecțiile de înot; 
 - este limitată la 20 de persoane participarea la spectacole de teatru, cinema, concerte și alte 

evenimente similare; spectatorii sunt obligați să respecte locurile alocate și să poarte măști de 
protecție; 

 - este interzisă funcționarea restaurantelor după ora 21:00; 
 - sunt interzise activitățile sportive de interior care implică proximitate, contact fizic între 

sportivi sau utilizarea în comun a echipamentelor sportive; 
 - este limitată la 20 persoane/zonă participarea la evenimentele sportive în exterior; 

spectatorii sunt obligați să respecte locurile alocate și să poarte măști de protecție. 

Din 5 octombrie a.c. se aplică următoarele măsuri: 
- este limitată la 20 de persoane participarea la activitățile și evenimentele publice, cu 
excepția funeraliilor, unde sunt admise maximum 50 de persoane; în licee și universități sunt 
admise maximum 30 de persoane într-o clasă, iar în magazinele cu dimensiuni mai mici de 
1.000 m² sunt admise maximum 100 de persoane o dată; 
- este permisă participarea a maximum 100 de persoane la reprezentațiile teatrale, cu condiția 
purtării măștilor de protecție; 
- este permisă funcționarea piscinelor publice la 50% din capacitate; 
- este permisă desfășurarea sporturilor competitive cu participarea a maximum 50 de 
persoane; 
- sunt închise pub-urile, cluburile de noapte, sălile de jocuri și sălile de sport; 
- este interzisă participarea spectatorilor la evenimentele sportive în interior. 

Din 14 septembrie a.c., persoanelor cărora li s-a aplicat măsura carantinei de 14 zile deoarece 
au fost în contact cu persoane infectate pot solicita efectuarea unui test de tip PCR în a șaptea 
zi de carantină; în eventualitatea în care rezultatul testului este negativ, persoanele respective 
pot părăsi carantina. 

Din 7 septembrie a.c., este obligatorie păstrarea distanței fizice de 1 metru între persoane în 
spațiile publice; în situațiile în care nu se poate respecta această regulă, vor fi utilizate 
măștile. 

Este obligatorie purtarea măștilor de protecție: pe durata zborurilor interne și internaționale 
și pe aeroporturi; pe durata deplasării cu feribotul (atunci când nu poate fi păstrată distanța 
de 1 metru); în mijloacele de transport în comun atunci când călătoria durează mai mult de 
30 de minute; în saloanele de coafură, masaj, fizioterapie; în cabinetele stomatologice, 
oftalmologice; în cazul vizitelor medicale la domiciliu; copiii născuți începând cu anul 2005 
sunt exceptați de la această obligativitate. 
Măștile de protecție utilizate trebuie să întrunească standardele de calitate ale CEN (The 
European Committee of Standardization). 

Persoanele care prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19 au dreptul să fie testate 
gratuit la un centru de sănătate. 



Persoanele care nu prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19, dar solicită să fie 
testate la un centru de sănătate vor trebui să suporte costul procedurii, în valoare de 11.000 
ISK/testare (aprox. aprox. 70 EUR/testare). 

Persoanele care prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19 trebuie să apeleze 
numărul unic 1700 (sau +354 544 4113 pentru numerele de telefon non-islandeze). 

 
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 (32TUhttps://visit.covid.is/ U32T) și să descarce aplicația de monitorizare a 
infecțiilor Rakning C-19 (32TUhttps://www.covid.is/app/en U32T). 

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 va fi efectuat 5 - 6 zile mai târziu la un centru de sănătate local. 
Este percepută o singură taxă pentru ambele teste, care este în valoare de 11.000 ISK (aprox. 
70 EUR), dacă este solicitată și achitată la punctul de trecere a frontierei/centrul de sănătate 
sau de 9.000 ISK (aprox. 55 EUR), dacă este solicitată și achitată online, atunci când se 
completează formularului de pre-înregistrare. 

În perioada dintre cele două testări, vor fi urmate regulile stricte privind carantina (detalii la 
32TUhttps://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work U32T). Aceste măsuri se aplică 
inclusiv cetățenilor și rezidenților islandezi care se întorc în Islanda din străinătate. 

Copiii născuți începând cu anul 2005 sunt exceptați de la obligativitatea pre-înregistrării, 
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. 

32TUhttps://www.government.is/U32T 

32TUhttps://www.landlaeknir.is/koronaveira/ U32T 

32TUhttps://utl.is/index.php/en/about-directorate-of-immigration/covid-19 U32T 

32TUhttps://www.covid.is/englishU32T 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Islanda cu reședință la Stockholm 
32TUhttps://suedia.mfa.gov.md/ U32T  
 
Ambasada Republicii Islanda în Republica Moldova cu reședință la Moscova 
32TUhttps://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-moscow/ U32T  
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