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Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
1. STARE DE URGENȚĂ: NU
2. RESTRICȚII DE INTRARE:
Dacă, începând cu 19 iulie 2021, călătoria dvs. provine din Republica
Moldova (care actualmente nu se regăsește în lista țărilor, față de care UE a
aplicat mecanismul „frână de urgență”) și la intrare în Irlanda puteți
prezenta:
dovada că ați fost vaccinat împotriva COVID-19
sau
dovada validă de recuperare/vindecare de COVID-19 în ultimele 180 de zile

Irlanda

ATUNCI PREZENTAREA TESTULUI NU MAI ESTE NECESARĂ ȘI
CARANTINĂ LEGATĂ DE CĂLĂTORIE NU SE VA APLICA.
ATENȚIE!
Dacă pasagerul nu va deține dovada validă a vaccinării, atunci va fi obligat:

• să prezinte dovezi ale unui test RT-PCR negativ sau „nedetectat”, efectuat cu
•
•

cel mult 72 de ore înainte de sosire în Irlanda;
să se autoizoleze pe un termen de 14 zile;
dacă persoana obține un rezultat negativ de la un test RT-PCR efectuat din
ziua a 5-ea după sosire în Irlanda, atunci va putea părăsi carantina.

Atenție!
În scopuri de călătorie, sunteți considerat vaccinat dacă ați fost vaccinat cu un
vaccin aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului cu numărul recomandat
de zile după doza finală. Informația detaliată o puteți găsi aici
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-healththreats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
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).
Atenție!
Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani trebuie să aibă un test RT PCR negativ

cu excepția cazurilor cînd pot prezenta dovezi valide de vaccinare sau recuperare.
Copiii de orice vârstă însoțiți de un adult vaccinat sau recuperat, nu vor fi obligați
să se autoizoleze după sosire. Totodată, în cazul cînd însoțitorul adult va fi
obligat să se autoizoleze, atunci toți copiii la fel vor fi supuși carantinei
obligatorie.
Atenție!
Întru protejarea cetățenilor împotriva importului de noile variante a
coronavirusului și în vederea reacționării rapide în cazul apariției acestora,
începînd cu 19 iulie Irlanda a implementat mecanismul “frână de urgență”,
coordonat la nivelul UE.
Mecanismul prevede recomandarea autorităților de a evita deplasările cetățenilor
către o țară, în privința căreia au fost aplicate restricții “frână de urgență”.
Atenție!
Lista țărilor este supusă revizuirii periodice. Vă recomandăm să consultați sursele
oficiale ale UE înainte să porniți în călătorie pentru a verifica statutul aplicat
Republicii Moldova în categoria țărilor pentru care se aplică mecanismul „frânei
de urgență”.
Ultimul comunicat publicat pe pagina oficială a Consiliului UE https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/15/covid-19council-adds-ukraine-and-removes-two-countries-from-the-list-of-countries-forwhich-travel-restrictions-should-be-lifted/
include Republica Moldova în lista țărilor pentru care nu se aplică acest
mecanism.
În sensul acestei alerte de călătorie, 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.

3. CATEGORIILE EXCEPTATE :
Informația detaliată privind categoriile exceptate o puteți vedea aici aici.
.
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Nu sunt restricții.
5. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Condiții actuale și restricții în vigoare ale Planului național “Resilience and
Recovery: Living with COVID-19” pot fi accesate aici.
6. 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/
7. 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/

