Wymóg negatywnego wyniku testu na
Covid-19 dla obywateli zagranicznych
wjeżdżających do Szwecji
Rząd zadecydował, że osoby wjeżdżające do Szwecji spoza
krajów skandynawskich muszą okazać negatywny wynik testu na
Covid-19. Podróżny musi okazać na granicy zaświadczenie
potwierdzające negatywny wynik testu. Od chwili pobrania
próbki do chwili przekroczenia granicy nie może upłynąć więcej
niż 48 godzin. Obywatele szwedzcy lub osoby wjeżdżające z
Norwegii, Finlandii, Danii i Islandii nie muszą okazywać
negatywnego wyniku testu na Covid-19.
Dopuszczalne są następujące rodzaje testów na Covid-19: Test antygenowy,
test PCR, test LAMP i test TMA. Test antygenowy dostępny jest w postaci
szybkiego testu wykrywającego trwające zakażenie Covid-19 i to ten test jest
zwykle nazywany szybkim testem.
Aby zaświadczenie było ważne, musi ono zawierać następujące informacje:
• Imię i nazwisko osoby, u której wykonano test.
• Czas pobrania próbek.
• Rodzaj wykonanego testu. Musi to być test antygenowy, test PCR, test
LAMP lub test TMA.
• Wynik testu
• Nazwa, numer telefonu i adres wystawcy zaświadczenia lub laboratorium,
które wykonało test.

Informacje muszą być jednoznacznie podane w języku szwedzkim, angielskim,
norweskim, duńskim lub francuskim.
Folkhälsomyndigheten [Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego] zaleca, aby
każdy, kto przyjeżdża do Szwecji i przebywał w kraju znajdującym się poza
UE/EOG, strefą Schengen, Wielką Brytanią oraz innymi krajami objętymi
wyjątkiem, poddał się testowi przy wjeździe do Szwecji i unikał kontaktów
przez siedem dni. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy jest się objętym
wymogiem okazania negatywnego wyniku testu na Covid-19 przed wjazdem na
terytorium kraju, czy nie. Podróżni w pełni zaszczepieni (zaszczepieni dwoma
dawkami po upływie dwóch tygodni od podania drugiej dawki) szczepionkami
zatwierdzonymi przez EMA (zob. EMA) lub szczepionkami, w przypadku których
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WHO wydała nadzwyczajne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu (zob. EUL
WHO), są zwolnieni od powyższej rekomendacji.

Więcej informacji:
Pytania i odpowiedzi dotyczące zakazu wjazdu
Informacja na temat Covid-19 w różnych językach
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