Pandemia koronawirusa
Skoordynowane podejście do środków
ograniczających swobodne
przemieszczanie się po UE
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Obywatele Unii mają prawo do swobodnego przemieszczania się po UE. Tymczasem obecna pandemia skutkuje wprowadzaniem
w całej UE różnego rodzaju ograniczeń. Aby zapewnić Europejczykom jasność i ułatwić im życie, państwa członkowskie uzgodniły,
że usprawnią koordynację tych działań. W tym celu będą udostępniać najnowsze dane epidemiologiczne Europejskiemu Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, które w oparciu o te dane będzie publikować mapę Europy (obejmującą również państwa
stowarzyszone w ramach Schengen). Na mapie, która będzie aktualizowana co tydzień, poszczególne regiony będą oznaczone
różnymi kolorami w zależności od poziomu ryzyka. Osób podróżujących z „zielonego” regionu nie będą obowiązywały żadne
ograniczenia. W przypadku podróży z regionu „pomarańczowego” lub „czerwonego” rządy krajowe mogą wymagać od podróżnych
wykonania testu lub poddania się kwarantannie. Przed wprowadzeniem tego rodzaju środków rządy będą terminowo przekazywać
jasne informacje na ich temat.

ZIELONY
W okresie 14 dni:
mniej niż 4 proc. testów, które dały pozytywny wynik
w poprzednim tygodniu, i mniej niż 25 przypadków
na 100 tys. osób

POMARAŃCZOWY
W okresie 14 dni:
4 proc. lub więcej testów, które dały pozytywny wynik
w poprzednim tygodniu, ale mniej niż 50 przypadków
na 100 tys. osób
lub
mniej niż 4 proc. testów, które dały pozytywny wynik
w poprzednim tygodniu, ale od 25 do 150 przypadków
na 100 tys. osób

CZERWONY
W okresie 14 dni:
4 proc. lub więcej testów, które dały pozytywny wynik
w poprzednim tygodniu, i co najmniej 50 przypadków
na 100 tys. osób
lub
ponad 150 przypadków na 100 tys. osób.

SZARY
Niewystarczające informacje do oceny kryteriów, np. wskaźnik
przeprowadzonych testów wynosi nie więcej niż 300 na 100 tys.
osób.

do zasady nie powinieneś spotkać się z odmową wjazdu.

√ Jeżeli podróżujesz w związku z koniecznością lub pełnioną niezbędną funkcją, nie
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√ Nie możesz być dyskryminowany.
√ Wszelkie środki ograniczające swobodny przepływ muszą być proporcjonalne, ale co
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lub w którym mieszkasz.
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Jeśli w trakcie pandemii podróżuję po UE, jak
chronione są moje prawa do swobodnego
przemieszczania się?
√ Z „zielonych” stref możesz podróżować bez żadnych ograniczeń.
√ Zawsze masz prawo wrócić do państwa członkowskiego, którego jesteś obywatelem

będziesz podlegać obowiązkowi kwarantanny.

Przejeżdżam przez kraj UE zaklasyfikowany jako „czerwona strefa” tylko po
to, aby przesiąść się tu na inny pociąg. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?
Nie, przejeżdżasz w charakterze pasażera tranzytowego.
Mieszkam w jednym kraju UE, ale codziennie dojeżdżam na uczelnię w innym. Co
z kwarantanną?
Jeśli jesteś uczniem, studentem lub stażystą codziennie przekraczającym granicę, nie musisz
poddawać się kwarantannie.
Muszę udać się do innego kraju UE na ważną wizytę u lekarza. Czy obowiązują mnie
ograniczenia?
W przypadku nadrzędnych względów medycznych pacjentów nie powinny obowiązywać
ograniczenia.

O czym muszę pamiętać podczas podróży w czasie pandemii?
⚠ Jeżeli przyjeżdżasz do danego państwa członkowskiego z innej strefy niż „zielona”, może ono
poprosić Cię o poddanie się kwarantannie lub wykonanie testu na obecność koronawirusa.

⚠ Odwiedź strony platformy „Re-open EU” – znajdziesz tu informacje na temat środków,
jakie zostały wprowadzone w kraju, do którego się udajesz.

⚠ Obejrzyj mapę – dowiesz się z niej, czy dany region jest klasyfikowany jako
obszar niskiego czy wysokiego ryzyka.

⚠ W niektórych państwach członkowskich test przeprowadzany po przybyciu
można zastąpić testem wykonanym przed wyjazdem.

⚠ W przypadku podróży do innego państwa członkowskiego może być wymagane
przedłożenie karty lokalizacji pasażera.
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Czy mogę wyjechać do innego kraju UE na pogrzeb dziadka?
Tak. Zalicza się to do podróży z nadrzędnych względów rodzinnych lub zawodowych.

