
Urząd Transportu Kolejowego
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16414,Od-poniedzialku-911-nie-wjedziemy-do-Czech.html
2023-05-24, 02:50

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Od poniedziałku 9.11 nie
wjedziemy do Czech
09.11.2020

Od 9.11. podróżni z Polski co do zasady nie
będą mogli wjechać na terytorium Czech.
Restrykcje nie dotyczą m.in. pracowników
transportu międzynarodowego. Ograniczenia
w podróżowaniu wprowadzili wcześniej
Słowacy i Niemcy. MSZ odradza podróże
międzynarodowe, jeśli nie są konieczne.

Wyjątkiem dotyczącym możliwości wjazdu na terytorium Czech
z kraju wysokiego ryzyka (w tym Polski) zostały objęte m. in.
osoby z poniższego katalogu, które przy pobycie powyżej 12 h
w kraju wysokiego ryzyka zobligowane są do testowania PCR i
wypełnienia formularza lokalizacyjnego:

cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały
lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia
COVID-19,

posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia
na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej
wydane przez Republikę Czeską,

cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt
czasowy lub stały na terenie UE,

członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia



stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej
lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki
Czeskiej, pracownicy transportu międzynarodowego,

oraz;

jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie
Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest
potwierdzony odpowiednim dokumentem (np.
uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni,
partnerzy biznesowi, dyplomaci)

w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania
planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie
obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na
podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie
postanowienia sądu, postępowanie urzędowe,
niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny
niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z
prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z
małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod
warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony
odpowiednimi dokumentami,

Zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza
lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:
pracownicy transportu międzynarodowego, obywatele UE i
cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub
długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają
przez Czechy tranzytem, lub podróżują do Czech na okres
nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych,
rodzinnych, biznesowych lub zawodowych, dzieci poniżej 5 roku
życia, dyplomaci akredytowani w Czechach, pracownicy
transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania
pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w
tygodniu granicę z państwem sąsiadującym.

Co do zasady pociągi międzynarodowe do/z Czech kursują
zgodnie z rozkładem jazdy. Przed wyjazdem warto jednak
sprawdzić stronę internetową przewoźnika z uwagi na możliwe



wprowadzanie ograniczeń oferty w relacjach transgranicznych.

Aktualne informacje dotyczące podróży do Czech znajdziesz na
stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

Informacje o podróżowaniu na Słowację i Niemiec znajdziesz na
stronie UTK.
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