Ucraina

Data ultimei actualizări: 29.03.2021
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU (nivel galben de carantină adaptivă până la data de 30
aprilie 2021)
RESTRICȚII DE INTRARE:
În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 230 din
22 martie 2021, cetățenii străini pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării
teritoriului ucrainean, prezentând obligatoriu la punctul de trecere polița de
asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și a rezultatului negativ
al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de
trecerea frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză.
În absența unui test și/sau a unei polițe de asigurare, trecerea frontierei de stat pentru
intrare sau tranzit va fi refuzată.
Persoană care dispune de un certificat de anticorpi împotriva COVID-19 sau de un
certificat de vaccinare nu este scutită de necesitatea de a avea rezultatele testării
COVID-19 prin PCR înainte de trecerea frontierei de stat.
*Notă: Polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului
COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Ucraina
sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina.
Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.
CATEGORIILE EXCEPTATE:
La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la
necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și de la
prezentarea rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR):
- persoane cu drept de ședere permanentă în Ucraina;
- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională;
- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state,
reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și
membrii de familie ai acestora;
- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la
programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire
a unităților forțelor armate ale Ucrainei.
- șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în
transportul regulat sau ocazional, membrii echipajelor navelor maritime și
fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii
Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că aceasta va fi
efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu
autocarul, biletul de călătorie cu avionul), a poliței de asigurare medicală, care să
acopere costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind
cheltuielile de carantină, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o

companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, precum și a
rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai
târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Autoritățile ucrainene au hotărât prelungirea carantinei adaptive până la data de 30
aprilie 2021, fiind instituit nivelul galben de pericol epidemiologic pe întreg teritoriul
Ucrainei.
Potrivit nivelului galben de pericol epidemiologic, începând cu data de 24 februarie
2021, pe tot teritoriul Ucrainei este interzisă:
• prezența în clădirile publice și în transportul public a persoanelor fără mască;
• prezența în locurile publice fără documente de identitate;
• organizarea de evenimente culturale, sportive, de divertisment, sociale,
religioase, publicitare, științifice, educaționale, profesionale etc., dacă pentru
fiecare participant nu sunt asigurați 4mp pentru evenimentele care se desfășoară
în aer liber sau cu ocuparea a mai mult de 50% din locuri;
• activitatea cinematografelor și a altor instituții culturale cu ocuparea a mai mult
de 50% din locuri;
• activitatea de transport urban, feroviar, suburban, interurban, intraregional și
interregional, cu un număr de pasageri mai mare decât numărul de locuri stabilit
de caracteristicile tehnice ale vehiculului;
• activitatea discotecilor, unităților de divertisment și organizarea evenimentelor
festive, ateliere, evenimente publice etc. în unitățile de catering (restaurante,
cafenele, baruri, snack-baruri, cantine etc.);
• activitatea unităților de catering între orele 24 00 - 0700, cu excepția serviciilor de
comenzi și livrare;
• plasarea clienților în unitățile de catering la o distanță mai mică de 2 metri față
de mesele adiacente și mai mult de patru persoane la o masă (cu excepția
copiilor sub 18 ani), cu condiția ca aceștia să intre în unitate și să se deplaseze în
interiorul ei cu mască de protecție (cu excepția așezării la masă pentru a
consuma alimente și băutură);
• activitatea instituțiilor care furnizează servicii de cazare (cu excepția hotelurilor,
sanatoriilor, instituțiilor de reabilitare);
• prezența la cursuri în instituțiile de învățământ, dacă mai mult de 50% dintre
elevii/studenții și profesorii instituției respective se află în autoizolare din cauza
contactului cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2;
• organizarea de evenimente de masă (spectacole, sărbători, concerte) în instituții
de învățământ cu participarea studenților din mai multe clase și în prezența
spectatorilor (vizitatori);
• activitatea sălilor și centrelor de fitness care nu pot limita numărul de vizitatori
astfel încât fiecare participant să dispună de 10mp;
• vizitarea de către terțe persoane a instituțiilor de protecție socială pentru
persoane vârstnice, veterani de război, persoane cu dizabilități etc.;
• spitalizarea în unitățile de stat și municipale de îngrijire a sănătății, cu excepția:
• acordării de îngrijiri medicale femeilor însărcinate sau care au născut, precum și
copiilor nou-născuți;
• acordării de îngrijiri medicale în departamentele specializate ale instituțiilor de
sănătate pacienților cu boli oncologice și pulmonare;
• furnizării de îngrijiri paliative;
• furnizării de asistență medicală planificată de către instituțiile de asistență
medicală de la nivel național care oferă asistență medicală specializată, sub
rezerva respectării măsurilor sanitare și anti-epidemice adecvate;

•

spitalizărilor urgente.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Informația actualizată privind condițiile de traversare a frontierei de stat a
Ucrainei poate fi accesată aici: https://visitukraine.today/ru
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Ucraina https://ucraina.mfa.gov.md/
Ambasada Ucrainei în Republica Moldova https://moldova.mfa.gov.ua/

