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Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE:
Potrivit deciziei autorităților irlandeze din 30.04.2021, Carantină hotelieră obligatorie
nu se mai aplică pasagerilor, indiferent de cetățenie, care vor traversa frontiera de
stat a Irlandei pe sensul de intrare (pe cale aeriană sau maritimă), călătorînd din sau
tranzitînd REPUBLICA MOLDOVA. Modificările respective au fost introduse
deoarece Republica Moldova a fost exclusă de către autoritățile irlandeze din lista
țărilor restricționate (lista actualizată a țărilor cu risc epidemiologic ridicat o puteți
găsi accesînd următorul link).
Prezentarea testului negativ RT PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore
înainte de sosire în Irlanda rămâne o condiție obligatorie pentru toți pasagerii,
inclusiv din Republica Moldova și inclusiv celor vaccinați.
Pasagerilor li se va cere să prezinte dovezi ale rezultatului testului negativ înainte de
îmbarcare în avionul sau feribotul spre Irlanda.
Sunt exceptate de la măsura prezentării testului menționat următoarele categorii de
persoane..
Dovada rezultatului testului negativ trebuie să fie păstrată de către pasager timp de cel
puțin 14 zile.
Dacă ați ajuns în Irlanda fără dovezi ale unui test RT-PCR negativ sau „nedetectat”
sau în lipsa unei scutiri valabile, vor urma următoarele consecințe legale:
▪ veți fi tratat că ați comis o infracțiune, conform legilsației irlandeze în vigoare;
▪ va fi aplicată Carantina hotelieră obligatorie pe cont propriu, care se va încheia
odată cu obținerea unui test negativ RT PCR COVID-19, efectuat în timpul
cazării în hotel sau expirarea termenului de 10 zile de carantină hotelieră.
Dacă pasagerul ajunge în Irlanda dintr-o țară cu risc epidemiologic ridicat, dar
este complet vaccinat (cu ambele doze) și are la mînă documente care pot confirma
acest fapt, atunci condițiile de carantină hotelieră obligatorie la sosire în Irlanda nu se
vor aplica față de pasagerul în cauză.
ATENȚIE!
Cu toate acestea, chiar dacă pasagerul este complet vaccinat, obligativitatea
prezentării unui test RT PCR COVID-19 negativ înainte de plecare și autoizolare la
adresa specificată în formularul de localizare a pasagerilor rămîne a fi condiția
necesară.
Ce înseamnă „complet vaccinat”
Tipul de vaccin:

Sunteți considerat complet
vaccinat

Pfizer-BioNtech

la 7 zile după a doua doză

Moderna

la 14 zile după a doua doză

Oxford-AstraZeneca sau la 15 zile după a doua doză
Covishield
Johnson & Johnson / la 14 zile după doza unică
Janssen
Călătorii vaccinați urmează să prezinte un Certificat de vaccinare pentru a dovedi
scutirea lor.
În sensul acestei scutiri, Certificat de vaccinare, înseamnă o dovadă în formă scrisă
sau electronică, în limba irlandeză sau în limba engleză sau, în altă limbă decât limba
irlandeză sau engleză, cu o traducere oficială în limba irlandeză sau limba engleză,
care conține următoarele informații:
• Confirmarea faptului că persoana respectivă este o persoană vaccinată;
• Data vaccinării;
• Organul responsabil de programul de vaccinare în numele statului respectiv,
care a administrat vaccinarea persoanei în cauză.
Atenție!
Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat va fi revizuită periodic de către autoritățile
Irlandeze.
Atenție!
Completarea unui formular de localizare a pasagerilor (www.gov.ie/locatorform)
înainte de călătoria în Irlanda este obligatorie pentru toți cu anumite excepții.
Nerespectarea acestei condiții reprezintă infracțiune (detalii puteți vedea aici).
CATEGORIILE EXCEPTATE :
Informația detaliată privind categoriile exceptate o puteți vedea aici.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Pasagerii în tranzit, care nu părăsesc portul sau aeroportul înainte de a călători în
afara Irlandei și care dețin un test negativ RT PCR COVID-19, efectuat în termen de
72 de ore de la sosirea lor în Irlanda, sunt scutiți de aplicarea măsurilor de carantină
hotelieră obligatorie.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Condiții actuale și restricții în vigoare ale Planului național “Resilience and
Recovery: Living with COVID-19” pot fi accesate aici.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-livingwith-covid-19/
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locatorform/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-youlive-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-youlive-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/selfisolation.html
http://www.inis.gov.ie/
https://www.dublinairport.com/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Dublin
https://irlanda.mfa.gov.md/
Ambasada Irlandei la București
https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/
Consulatul Onorific al Irlandei la Chișinău
https://www.facebook.com/HconsulateofIrelandMD/

