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V Polsku platí stále původní předpisy, ale z toho, co víme již delší dobu nikdo nekontroluje….

Pravidla pro cestující přijíždějící do Polska ze schengenského prostoru
Covid test, ne starší jak 48 hodin před překročením hranice.
Typ testu: PCR nebo antigenní. Potvrzený laboratoří ( nestačí výsledek testu z práce atd)
Jazyk potvrzení: polsky nebo anglicky
Týká se také překračování hranice pěšky.
Kdy nemusíte mít testy:
- firemní vjezd (potvrzení) od zaměstnavatele, nebo polského partnera
- ukončené kompletní očkování (potvrzení)
- potvrzení o prodělaném Covidu ne starší jak 6 měsíců
- děti do 11,99 let

Firemní vjezd – schůzka…  Potvrzení od zaměstnavatele o pracovní cestě ( není potřeba test )

Pro pobyt přes noc nastupuje karanténa, testy v Polsku atd ( ale to je spíše teoretická možnost-
nekontroluje se)
Karanténa je na 10 dní. Od karantény jste osvobozeni v těchto případech:
- očkování na Covid-19 , zakončené všechny cykly ( obvykle 2). Nutné potvrzení.
- Negativní test – maximálně 48 hodin starý (viz výše )
-  potvrzení o prodělaném Covidu

Při nástupu karantény budete potřebovat testy v Polsku ( potvrzené schválenou 
laboratoří/nemocnicí).
Negativní výsledky anti-SARS-CoV-2 protilátek (sérologické a kazetové testy) nezbavují 
povinnosti podstoupit vstupní karanténu

https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi

Toto je oficiální sdělení centrály hraniční stráže PL...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V praxi při hraniční kontrole obvykle stačí české potvrzení o testu. Celníci jsou celkem 
benevolentní. Buď na hranicích nikdo není, nebo nestaví, nebo „akceptují“ antigenní testy 
( potvrzení českou nemocnicí…)
Pokud vás zastaví hraniční stráž a nemáte nic z výše popsaného, sdělí vám, že se musíte nahlásit na 
polské hygieně a jít do karantény. ALE toto nikam nezapisují, ani nehlásí – je to pouze oznámení ...

Na hotel nepotřebujute žádné potvrzení ( hotel obvykle nic nevyžaduje, nebo se zeptá, jestli něco
máte )
Kapacita hotelů je částečně omezena. Do restaurací, atrakcí atd nic nepotřebujete. 
V Polsku se nenosí respirátory FFP2, ale roušky, buď chirurgické ( modré), nebo jakékoliv a to ve 
vnitřních prostorách. V praxi to cca 50% lidí nenosí. 


