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Witaj Tomasz,

Informujemy, że zgodnie z przepisami dotyczącymi koronawirusa (COVID-19) obowiązującymi 
od dnia 6 lutego 2021 r. pasażerowie wjeżdżający na terytorium Szwecji zobowiązani są do 
przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 wykonanego w przeciągu 48 godzin przed przylotem do Szwecji.

Negatywny wynik testu osób dojeżdżających do pracy nie może być starszy niż 7 dni.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu nie dotyczy :
- Obywatele Szwecji,
- Obywateli innych krajów, którzy:
• nie ukończyli 18 roku życia,
• pracują w sektorze transportowym,
• są marynarzami,
• posiadają pilne powody rodzinne,
• potrzebują ochrony międzynarodowej lub mają inne względy humanitarne,
• mają prawo pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy/stały w Szwecji,
• są obywatelami lub członkami rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, pod warunkiem że 
podlegają art. 10 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół‐
nocnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ze względu na miejsce za‐
mieszkania w Szwecji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
/https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och- svar--inresestopp-till-eu-via-sverige 

Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego rekomenduje wszystkim podróżnym przybywają‐
cym do Szwecji poddanie się testowi w kierunku Covid-19 po przylocie najszybciej jak to 
możliwe, pozostanie w samoizolacji przez okres 7 dni oraz poddanie się kolejnemu 
testowi w 5 dniu jej trwania. 

Pasażerowie niespełniający któregokolwiek z powyższych wymogów nie będą mogli 
wejść na pokład naszego samolotu i polecieć do Szwecji!

Ponieważ przepisy zmieniają się dynamicznie, zdecydowanie zalecamy, aby przed podróżą 
zawsze sprawdzić warunki podróży na oficjalnych stronach internetowych władz i lotnisk oraz 
upewnić się, że masz najnowsze informacje. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się przed za‐
kupem biletu, że masz prawo wjechać do danego kraju – finalizując rezerwację, potwierdzasz i 
akceptujesz potencjalne konsekwencje. 

Sprawdź na naszej interaktywnej Mapie Planowania Podróży dokąd możesz obecnie z nami po‐
lecieć i jakie zasady dotyczące podróży obowiązują .  

Dziękujemy za współpracę i do zobaczenia na pokładzie!

Z poważaniem 
Dział Obsługi Klienta Wizz Air 

  
 
INFORMACJE O REZERWACJI

Jak zarezerwować lot

Zmiany rezerwacji

Odprawa i wejście na pokład

Dzieci i niemowlęta

 

 
USŁUGI WIZZ

Wizz Discount Club

Privilege Pass

WIZZ Flex

Rodzinna oferta WIZZ

 

 
POTRZEBUJESZ POMOCY?

Przejrzyj Częste pytania,
by szybko uzyskać odpowiedź
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