
ISLANDA 
I. Starea de urgență: Nu 

 Între 20 martie – 15 iunie 2020, autoritățile de frontieră interzic accesul tuturor cetățenilor străini în 
Islanda, cu excepția cetățenilor statelor membre UE/SEE, AELS și Marii Britanii.  

 Între 24 aprilie - 15 iunie 2020, autoritățile efectuează controale la frontiere. 
 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; lucrători din domeniul umanitar.  

II. Restricții de călătorie pe teritoriul statului 
Pe cale aeriană Aeroportul Keflavik operează un număr restrâns de zboruri 

(Boston, Londra, Stockholm). 
Pe cale terestră Autocarele interurbane circulă conform unui program redus. 
Pe cale maritimă Vasele de croazieră transmit Pazei de Coastă certificate privind 

starea de sănătate a pasagerilor și echipajelor, completate și 
semnate de căpitani și, după caz, de medici, pentru a fi autorizate 
să pătrundă în porturi. 

Informații privind tranzitul Este permis 
Necesitatea de respectare a 
carantinei după sosirea în țară 

Între 24 aprilie - 15 iunie, toți cei care sosesc în Islanda din 
străinătate sunt obligați să stea în carantină timp de 14 zile, ca 
măsură de prevenție.  La sosire, fiecare pasager completează un 
formular (Public Health Passenger Locator Form) pe care-l 
prezintă la punctul de control al trecerii frontierei, formularul 
conținând informații referitoare la modul de organizare a 
carantinei și locația în care aceasta va fi efectuată. Persoanele care 
călătoresc în Islanda în interes de serviciu sunt eligibile pentru un 
regim de carantină modificat. 

III.        Măsuri pe plan intern  
Planul de relaxare a restricțiilor  Gradual 
Condiții de siguranță ce vor trebui 
respectate pe teritoriul statului 
 

 - Se menține recomandarea cu privire la păstrarea, pe cât posibil, 
a distanței de doi metri între persoane; locațiile publice trebuie să 
poată oferi clienților, la cerere, posibilitatea de a păstra această 
distanță fizică. 

 - Între 25 mai - 21 iunie sunt permise activitățile și evenimentele 
publice cu o participare până la 200 de persoane. 

 - 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) și să urmeze 
instrucțiunile autorităților. 

IV. Alte informații relevante 
Modul de funcționare a spațiilor 
publice (parcuri, cafenele, instituții 
publice, centre comerciale etc.) 

Din 25 mai sunt redeschise sălile de sport, de jocuri, cluburile și 
barurile; acestea nu au voie să ocupe mai mult de jumătate din 
capacitatea înscrisă în licența de funcționare; barurile și cluburile 
se închid la ora 23:00, cel mai târziu. 

Posibilități de cazare/redeschidere 
hoteluri 

Unele hoteluri sunt deschise, iar celelalte urmează să se deschidă 
la începutul lunii iunie. 

Link unde pot fi revizuite update-
urile privind alertele de călătorie  

https://suedia.mfa.gov.md/ 
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 
 

Linia de urgență a Ambasadei RM la Stockholm +46769423423 
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