PORADY PODRÓŻY: CORONAVIRUS (COVID-19)
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PODRÓŻY I ŻYCIA NIESTANDARDOWI PO WYBUCHU CORONAVIRUSA
(COVID-19).
PORADY PODRÓŻOWE ZAGRANICZNE I WSPÓLNOTOWE (FCO)
Biuro podróży zagranicznych i Wspólnoty Narodów jest stale sprawdzane, aby odzwierciedlało naszą
najnowszą ocenę ryzyka dla Brytyjczyków.
W odpowiedzi na działania koronawirusa odradzamy wszystkim podróżowanie do niektórych krajów,
miast i regionów, z wyjątkiem niezbędnych.
Musisz sprawdzić porady dotyczące podróży do kraju, do którego podróżujesz. Gdy dowiemy się o
incydencie, który może znacząco wpłynąć na Brytyjczyków podróżujących lub mieszkających w
okolicy, aktualizujemy go tak szybko, jak to możliwe.
Możemy aktualizować nasze porady dotyczące podróży kilka razy dziennie w obliczu narastającego
kryzysu.
Odwiedź https://www.gov.uk/foreign-travel-advice lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o
tym, jak działają nasze porady turystyczne.
ZANIM PÓJDZIESZ
PRZYGOTUJ SIĘ DO SWOJEJ PODRÓŻY
Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że jesteś przygotowany na podróż.
Powinieneś:






Sprawdź porady dotyczące podróży i zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia e-mail
o miejscu docelowym
Upewnij się, że posiadasz odpowiednie ubezpieczenie podróżne, jeśli masz obawy związane z
koronawirusem , skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem podróży, aby sprawdzić, co
będzie ubezpieczone, jeśli zachorujesz lub jeśli lokalne władze będą musiały się odizolować
lub poddać kwarantannie
Sprawdź u swoich linii lotniczych, organizatora wycieczek, linii wycieczkowych lub innych
dostawców transportu i zakwaterowania, czy występują zmiany związane z koronawirusem
Zaplanuj z wyprzedzeniem wszelkie potencjalne zakłócenia podróży

Jeśli jesteś starszy lub masz wcześniej istniejące schorzenia (takie jak astma, cukrzyca, choroby
serca), istnieje większe prawdopodobieństwo ciężkiej choroby, jeśli zarazisz się wirusem. Zastanów
się, czy podróż w tej chwili jest właściwym wyborem dla Ciebie.
Odwiedź https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/, aby sprawdzić wskazówki NHS
przed podróżą.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY
Upewnij się, że masz odpowiednie ubezpieczenie na podróże zagraniczne i kup je, jak tylko
zarezerwujesz wakacje. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że jesteś objęty ubezpieczeniem.
Odwiedź https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance, aby przeczytać nasze wskazówki
dotyczące zakupu ubezpieczenia.
Odradzamy podróż do określonego kraju tylko wtedy, gdy ryzyko dla obywateli brytyjskich jest
niedopuszczalnie wysokie. Powinieneś sprawdzić szczegóły swojego ubezpieczenia podróżnego, aby
zobaczyć, co obejmuje, i skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, jeśli masz jakiekolwiek
pytania.
Jeśli podróżujesz z rodziną i masz plany podróży przed świętami wielkanocnymi lub w ich trakcie,
upewnij się, że masz odpowiednie ubezpieczenie podróżne. Odpowiednia może być polityka
rodzinna lub grupowa.
Association of British Insurers (ABI) opublikowało informacje na temat wpływu koronawirusa na
ubezpieczenie podróżne .
Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem podróży, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony
lub chciałbyś się upewnić.
OGRANICZENIA WEJŚCIA
Wiele krajów i terytoriów wprowadziło środki kontroli bezpieczeństwa (kontrole temperatury i
pytania dotyczące zdrowia / podróży) oraz ograniczenia wjazdu na przejściach granicznych i węzłach
transportowych.
Jeśli niedawno przebywałeś w kraju dotkniętym wirusem, może być konieczne poddanie go
kwarantannie lub możesz nie mieć pozwolenia na wjazd lub podróż przez kraj trzeci.
Sprawdź strony z poradami podróży dla wszystkich krajów, które planujesz odwiedzić lub przejechać.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wymogów wjazdu, skontaktuj się z lokalnymi władzami
imigracyjnymi lub ambasadą, wysoką komisją lub konsulatem kraju, do którego podróżujesz.
PODRÓŻE POWIETRZNE
W miarę jak rządy i władze lokalne wprowadzają środki mające na celu kontrolę rozprzestrzeniania
się wirusa, niektóre linie lotnicze zmieniają rozkłady lotów lub zawieszają loty w niektórych
miejscach.
Jeśli planujesz podróż do miejsca dotkniętego przez koronawirusa , bądź na bieżąco z najnowszymi
informacjami z biura podróży lub linii lotniczej.

REJSY MIĘDZYNARODOWE



Jeśli planujesz wybrać się na rejs, pamiętaj, że możliwe jest wybuchnięcie COVID-19 na
pokładzie, a podróż może być zakłócona.
Jeśli masz 70 lat lub więcej lub jeśli masz dolegliwości zdrowotne, odradzamy podróż
statkiem wycieczkowym w tym czasie.

Odwiedź https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travel, aby dowiedzieć się więcej w naszych
przewodnikach podróży statkiem wycieczkowym.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Cruise Line (CLIA) przyjęło ulepszoną politykę zdrowotną członków,
której muszą przestrzegać wszystkie linie rejsowe członków oceanów CLIA. Zawiera wskazówki
dotyczące tego, komu należy zezwolić na wejście na statek wycieczkowy. Jeśli planujesz podróż w
rejsie międzynarodowym, skontaktuj się z biurem podróży, aby uzyskać najnowsze informacje.
MIĘDZYNARODOWE WYCIECZKI EDUKACYJNE
Jeśli pracujesz w środowisku edukacyjnym i planujesz podróż, przeczytaj Departament Porad
Edukacyjnych, który odzwierciedla porady podróżne FCO.
Rząd odradza wszelkie zagraniczne wyjazdy edukacyjne dla dzieci poniżej 18 roku życia do
odwołania.
KIEDY JESTEŚ ZA GRANICĄ
JEŚLI PORADY DOTYCZĄCE PODRÓŻY ZMIENIĄ SIĘ, GDY JESTEŚ ZA GRANICĄ
Jeśli zmienimy poradę podróżną FCO, zwykle zalecamy skorzystanie z porady władz lokalnych. Za
twoje bezpieczeństwo odpowiada samorząd lokalny, w którym się znajdujesz.
Jeśli przebywasz za granicą, gdy zmienia się nasza rada podróży, skontaktuj się ze swoją linią lotniczą
lub firmą turystyczną oraz z ubezpieczycielem, gdy tylko będzie to możliwe.
Powinieneś także sprawdzać nasze porady dotyczące podróży. Jeśli doradzimy ludziom opuszczenie
kraju, powiemy to. Organizujemy wyjazdy wspomagane tylko w wyjątkowych okolicznościach.
KWARANTANNA, GDY JESTEŚ ZA GRANICĄ
Jeśli władze lokalne, w których proponuje się poddać cię kwarantannie dla własnej ochrony,
powinieneś postępować zgodnie z ich radami. Kiedy przebywasz za granicą, za twoje bezpieczeństwo
odpowiada.
Jeśli podejrzewasz przypadki koronawirusa w miejscu, w którym przebywasz, być może będziesz
musiał pozostać w pokoju hotelowym lub zakwaterowaniu przez 14 dni, przenieść się do miejsc
kwarantanny, poddać się testom na koronawirusa i, w niektórych przypadkach, być
hospitalizowanym za granicą.
Powinieneś również jak najszybciej skontaktować się ze swoją linią lotniczą lub firmą turystyczną
oraz z ubezpieczycielem. Organizujemy wyjazdy wspomagane tylko w wyjątkowych okolicznościach.

POMOC KONSULARNA
Jeśli potrzebujesz pomocy konsularnej, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie,
dzwoniąc do najbliższej ambasady brytyjskiej, wysokiej prowizji lub konsulatu.
Odwiedź https://www.gov.uk/government/publications/support-for-british-nationals-abroad-aguide, aby przeczytać więcej na temat wsparcia konsularnego, które możemy zapewnić.
NAJNOWSZE RADY ZDROWOTNE
Zobacz najnowsze wytyczne NHS dotyczące koronawirusa dotyczące obecnej sytuacji w Wielkiej
Brytanii i za granicą.
National Travel Health Network and Centre ( NaTHNaC ) również wydało ogólne porady na temat
przygotowań do podróży zagranicznych i tego, w jaki sposób każdy może ograniczyć
rozprzestrzenianie się wirusów oddechowych.
Wytyczne opublikowane w piątek 13 marca 2020 r

