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Reykjavik 24 marca 2021 
  
  
Do rodziców/ opiekunów prawnych dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. 
  
Dzień dobry 
  
Nadszedł czas ferii Wielkanocnych w szkołach podstawowych i prawdopodobnie niektórzy 
z wasudadzą się w podróż, aby odwiedzić bliskich za granicą. W aktualnej sytuacji należy 
pamiętać o środkach bezpieczeństwa obowiązujących na granicy islandzkiej podczas 
powrotu do domu. Pasażerowie muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku 
testu PCR na COVID-19 przed wejściem na pokład samolotu lub statku w drodze do Islandii, 
a także po przylocie. Test należy wykonać w ciągu 72 godzin przed wyjazdem (w pierwszym 
etapie podróży). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: 
https://www.covid.is/undirflokkar/ferdalog-til-og-a-islandi 
  
Pasażerowie muszą zrobić dwa testy na COVID-19 po przybyciu na Islandię, najpierw na 
granicy, a następnie 5 dni później i poddać się kwarantannie, w oczekiwaniu na wyniki 
drugiego testu. Kwarantanna kończy się po otrzymaniu wyniku ujemnego. 
Od 1 kwietnia wszystkie dzieci urodzone w 2005 roku i później będą musiały również zostać 
poddane testowi na granicy. Dzieci, które podróżują z rodzicami lub opiekunami lub kimś 
innym, kto jest zobowiązany do odbycia kwarantanny, muszą również odbyć 
kwarantannę.  Kwarantanna kończy się wraz z negatywnym wynikiem drugiego testu osób, 
które towarzyszyły dziecku w podróży. Dzieci nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku 
testu PCR przyjeżdżając na Islandię. 
Należy postępować zgodnie z instrukcjami rządu, aby zapobiegać infekcjom w szkołach i 
społeczeństwie. Każda infekcja, która wystąpi w szkołach ma ogromny wpływ na ich pracę. 
W rezultacie wiele dzieci i ich rodziny musi poddawać się kwarantannie, która jest uciążliwa 
i w dużym stopniu zakłóca życie codzienne. Postępując zgodnie z zaleceniami epidemiologa 
i rządu oraz uważnie śledząc wszelkie zmiany na stronie covid.is, zmniejszamy 
prawdopodobieństwa takich interwencji. 
  
Z wyrazami szacunku i nadzieją na dobre przyjęcie informacji oraz życząc Wesołych świąt 
Wielkanocnych. 
  

Z poważaniem, 
  
  

Jón Viðar Matthíasson, 
Dyrektor Komisji Obrony Cywilnej Obszaru Stołecznego 

 
 
 

https://www.covid.is/undirflokkar/ferdalog-til-og-a-islandi
https://www.covid.is/undirflokkar/ferdalog-til-og-a-islandi

