
ISLANDA 
I. Starea de urgență: Nu                                                                     Actualizare la 15.06.2020 

 Islanda extinde contolul la frontiere și aplică restricțiile privind călătoriile neesențiale în spațiul 
UE/Schengen pentru cetățenii străini, până la 30 iunie 2020, cu excepția celor din statele membre 
UE/SEE, AELS și Marii Britanii, studenți și experți din statele terțe. 

 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, studenți și 
experți din statele terțe. 

II. Restricții de călătorie pe teritoriul statului 
Pe cale aeriană Din 15 iunie, aeroportul internațional Keflavik  operează un 

număr mai mare de zboruri, odată cu reluarea curselor de către 
companii precum Wizz Air, SAS, Atlantic Airways, Transavia, 
Czech Airlines: https://www.isavia.is/en/keflavik-airport.  
Din 15 iunie, Icelandair operează zboruri către și dinspre 
Copenhaga, Oslo, Berlin, Frankfurt, Munchen, Amsterdam, Paris, 
Helsinki și Zurich: https://www.icelandair.com/support/pre-
flight/travel-alert/. 

Pe cale terestră Autocarele interurbane circulă conform programului stabilit, cu 
respectarea recomandărilor autorităților privind măsurile de 
protecție. 

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 

- Începând din 15 iunie, călătorii care doresc să evite carantina de 
14 zile și sosesc pe Aeroportul Internațional Keflavik sau alte 
aeroporturi și porturi internaționale vor putea opta pentru 
efectuarea unui test pentru depistarea COVID-19.  
- În perioada 15 - 30 iunie, testarea va fi gratuită, iar din data de 1 
iulie fiecare testare va costa 15.000 ISK (aprox. 100 EUR).  
- Pasagerii în tranzit, persoanele care dețin un certificat eliberat de 
autoritățile medicale islandeze conform căruia au avut deja o 
infecție cu COVID-19 și copiii născuți începând cu anul 2005 
sunt exceptați de la obligativitatea testării sau a plasării în 
carantină.  
- Persoanele care au călătorit în Islanda anterior posibilității de 
testare pentru COVID-19 la granițe și se află în carantină la data 
de 15 iunie pot solicita să fie testate, contra taxei standard, la un 
centru de sănătate. În situația în care rezultatul testului este 
negativ, acestea pot părăsi carantina.  
- Anterior efectuării călătoriei în Islanda, pasagerilor li se va 
solicita să completeze un formular electronic de pre-înregistrare 
(https://heimkoma.covid.is/), iar la sosirea în Islanda acestora li se 
va recomanda să descarce aplicația de monitorizare a transmiterii 
infecțiilor Rakning C-19 (https://www.covid.is/app/en). 
 

https://www.isavia.is/en/keflavik-airport
https://www.icelandair.com/support/pre-flight/travel-alert/
https://www.icelandair.com/support/pre-flight/travel-alert/
https://www.covid.is/app/en


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 distanței de doi 
metri între persoane; locațiile publice trebuie să poată oferi 
clienților, posibilitatea de a păstra această distanță fizică. 

 - Din 15 iunie sunt permise activitățile și evenimentele publice cu 
o participare până la 500 de persoane. 

 - Persoanele care prezintă simptome specifice infectării cu 
COVID-19, definite de către Directoratul pentru Sănătate din 
Islanda, 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. 72 EUR/testare), la care se adaugă 
costurile aferente programării. 

 - 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.) 

Au fost redeschise sălile de sport, de jocuri, bazinele, cluburile și 
barurile, la capacitatea înscrisă în licența de funcționare; barurile 
și cluburile se închid la ora 23:00, cel mai târziu. 

Posibilități de cazare/redeschidere 
hoteluri 

Hotelurile sunt deschise. 

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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