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Cipru

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
RepubliciiMoldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE:

Republica Moldova este inclusă în categoria ROȘIE
Toate persoanele care vor călători în Republica Cipru trebuie să se
înregistreze pe pagina https://cyprusflightpass.gov.cy, cu cel puțin 24 de ore
înainte de sosirea în țară.

Categoria ROȘIE (State considerate cu risc ridicat)
În această categorie sunt incluse statele, precum urmează: Republica Moldova,
Rusia, Luxemburg, Olanda, Spania, Malta, Portugalia, Emiratele Arabe Unite,
Ucraina, Egipt, Belarus, Armenia, Georgia, Bahrein, Regatul Unit, Kuweit, Bosnia
si Herțegovina, Muntenegru, Albania, Brunei, Coreea de sud, Andorra, San Marino.
I) Pentru cetățenii țărilor menționate-supra este obligatoriu prezentarea unui test
molecular de tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu
72 ore înainte de călătorie, precum și efectuarea celui de-al doilea test PCR, pe
cheltuială proprie, la sosirea pe aeroport. Se instituie măsura autoizolării pînă
anunțarea rezultatului testului SARS-CoV-2.
II) Pentru cetățenii ciprioți și membrii familiei lor (soț/soție de cetățenie străină și
copiii lor minori), rezidenți legali și posesorii pașapoartelor diplomatice/de serviciu:
1. efectuarea unui test molecular tip RT-PCR pe aeroport;
2. autoizolarea la domiciliu pentru o perioadă de 72 ore;
3. efectuarea unui al doilea test tip RT-PCR la finalul celor 72 ore de autoizolare,
ieșirea din autoizolare fiind permisă doar dacă rezultatul este negativ;
4. trimiterea rezultatului la adresa de e-mail: monada@mphs.moh.gov.cy.
•
În cazul rezultatului pozitiv, persoanele vor rămâne în autoizolare timp de 14
zile. Rezultatul acestuia va fi expediat la adresa: monada@mphs.gov.cy.

Categoria PORTOCALIE (State considerate cu risc mediu).
Pasagerilor se solicită obligatoriu prezentarea unui test molecular tip RT-PCR cu
rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 72 ore înainte de
călătorie, rezultatul fiind plasat online Cyprus Flight Pass, cu 24 ore înaintea
călătoriei.
În această categorie sunt incluse statele, precum urmează: Belgia, Franța,
Danemarca, Grecia, Finlanda, Irlanda, Republica Populară Chineză (inclusiv
Hong Kong, Macao și Taiwan),Azerbaidjan, SUA, Japonia, Qatar, Liban, Arabia

Saudită, Liechtenstein.
Pasagerii din această categorie, la intrarea în țară, pot fi supuși testării:
• 1. Cetățenii ciprioți și membrii familiilor acestora;
• 2. Rezidenții permanenți;
• 3. Persoanele care cad sub incidența Convenției de la Viena;
• 4. Persoane, indiferent de naționalitatea a căror țări nu oferă servicii de
testare delaborator (public sau privat);
Costurile examinării vor fi suportate de persoanele testate, ele trebuie să se afle în
autoizolare până la sosirea rezultatelor de laborator.

Categoria VERDE (State considerate cu risc scăzut).
Pasagerilor nu li se mai solicită testul negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV2, fiind totodată exceptați de la măsura autoizolării. Completarea formularul Cyprus
Flight Pass este obligatorie.
În această categorie sunt incluse statele, precum urmează: Austria, Bulgaria,
Germania, Estonia, Italia, Croația, Lituania, Letonia, Ungaria, Polonia, România,
Slovenia, Slovacia, Suedia, Cehia, Islanda, Norvegia, Elveția, Monaco, Vatican,
Australia, Macedonia de nord, Iordania, Israel, Canada, Noua Zeelandă, Serbia,
Singapore.

Categoria GRI: (În această categorie sunt incluse: toate statele care nu sunt
menționate în categoriile verde, portocalie, roșie).
Intrarea în Republica Cipru este permisă în baza permisului special.
Prezentarea unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu
SARS-CoV-2, efectuat cu 72 ore înainte de călătorie sau efectuarea unui test la
sosirea în Republica Cipru. Se instituie măsura autoizolării pentru o perioadă de 14
zile sau pentru 7 zile, dacă se efectuează un al doilea test tip RT-PCR pentru infecția
cu SARS-CoV-2, efectuat în ziua a 7tea și rezultatul este negativ.
Rezultatul testului va fi expediat la adresa: monada@mphs.gov.cy.
Posesorii unui certificat de vaccinare anti Covid-19
Persoanele vor fi scutite de obligația prezentării testelor RT-PCR și de măsura
plasării în autoizolare în cazul prezentării certificatului de vaccinare anti Covid19, tradus în limba engleză, eliberat de Republica Cipru, Liechtenstein, Islanda,
Norvegia, Israel, Austria, Regatul Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Federația
Rusă, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Ucraina, Iordania, Liban, Egipt,
Belarus, Serbia, Qatar, Bahrain, Statele Unite ale Americii, Armenia, Georgia,
Canada, Kuwait
Toți călătorii care sosesc pe aeroporturile din Republica Cipru, indiferent că sunt
sau nu vaccinați anti Covid-19, pot fi selectați aleatoriu pentru testul PCR Covid19, costurile fiind suportate de autoritățile locale.
Toate informațiile relevante privind informațiile de călătorie pot fi consultate pe

adresele de website: www.visitcyprus.com și www.cyprusflightpass.gov.cy
MĂSURI PE PLAN INTERN:
În conformitate cu decizia Guvernului Republicii Cipru, începând cu 09.07.2021
accesul în spațiile publice de tip închis este posibil doar cu prezentarea:
• Testului PCR
• Testului rapid (Rapid test - accesibil cu titlu gratuit în centrele de testare propuse de
către Guvernul Republicii Cipru )
• Confirmării însănătoșirii (test serologic)
• Confirmării imunizării
Testarea poate fi efectuată în incinta Centrului de testare gratuită la adresa: str.
Stymfalidon 11, Limassol 4060 (incinta Hotelului Atlantica Oasis, sediul anterior al
secției de votare din data de 01.11.2020/14.11.2020)
Informații detaliate
Întru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, Consiliul Ministerelor au decis
următoarele:
1. Începând cu data de 09 iulie curent, până la data de 31 iulie, în spațiile de tip
închis, numărul maxim de persoane nu va depăși de 250 de persoane, cu
prezentarea certificatului SafePass sau 350 de persoane cu condiția că toate
persoanele sunt vaccinate cel puțin cu prima doza, pe perioada nu mai mult de
3 săptămâni sau au fost infectate cu COVID-19 în ultimele 6 luni.
2. Începând cu data de 09 iulie curent, până la data de 31 iulie, în spațiile de tip
deschis, numărul maxim de persoane nu va depăși de de 350 de persoane, cu
prezentarea certificatului SafePass sau 500 de persoane cu condiția că toate
persoanele sunt vaccinate cel puțin cu prima doza, pe perioada nu mai mult de
3 săptămâni sau au fost infectate cu COVID-19 în ultimele 6 luni.
Minorii cu vârsta cuprinsă între 12-15 ani și persoanele mai mari de 16 ani care nu pot
fi vaccinate din cauza unor probleme de sănătate, la prezentarea unui certificat
medical pot fi scutiți de obligativitatea vaccinării, prezentând testul negativ PCR sau
rapid test, valabile 72 ore.
CATEGORIILE EXCEPTATE
Persoanele care au fost vaccinate vor fi exceptate de la necesitatea prezentării unui
test negativ PCR (confirmarea vaccinării va fi anexată în formularul de pe pagina
guvernamentală https://cyprusflightpass.gov.cy). Intrarea persoanelor din țările din
categoria C este permisă doar pentru anumite categorii, acestea pot alege între a face
un test PCR la sosirea în Cipru sau să dețină un test negativ, efectuat cu maxim 72 de
ore înainte de sosirea în țară. De menționat că toate persoanele din această categorie
vor rămâne în autoizolare timp de 14 zile. Cu 48 de ore înainte expirării termenului
de autoizolare se va efectua un test repetat PCR. Rezultatul acestuia va fi expediat la
adresa:monada@mphs.gov.cy. Autoizolarea se încheie dacă rezultatul testului va ieși
negativ. Totodată, copii în vârstă de până la 12 ani sunt exceptați de la prezentarea
testului PCR negativ.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

Informații relevante, pe pagina: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/fly.html
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Atena
https://grecia.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Cipru la București
https://bit.ly/2GhegDB

