
 

 

 

HISZPANIA – WYSPY KANARYJSKIE 
 
 

PRZED WYJAZDEM 
 
 

 Należy wypełnić deklarację zdrowia dla organizatora Deklaracja Zdrowia Rainbow, 

 Najwcześniej na 48 godzin przed wylotem i najpóźniej przed rozpoczęciem podróży należy 

zarejestrować się na stornie https://www.spth.gob.es/ i wypełnić formularz. Formularz musi 

zostać wypełniony osobno dla każdego uczestnika wyjazdu, także dla dzieci poniżej 2 roku 

życia. Po wypełnieniu formularza generowany jest kod QR, 

 Pamiętaj, by przed podróżą mieć przygotowany kod QR na urządzeniu elektronicznym 

(wersja papierowa nie jest akceptowana), 

 Konieczne jest wykonanie testu na obecność koronawirusa i posiadanie przy sobie 

negatywnego wyniku testu RT-PCR, TMA lub RT-LAMP. Test należy wykonać nie wcześniej niż 

72 godziny przed planowanym lądowaniem na terenie Hiszpanii. Jeżeli osoba podróżująca nie 

będzie posiadała przy sobie negatywnego wyniku testu nie zostanie wpuszczona na pokład 

samolotu lub po wylądowaniu na terenie Hiszpanii zostanie obciążona karą finansową, 

 Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci do lat 6, 

 Na pokładzie samolotów linii lotniczej Panorama obowiązuje bezwzględny obowiązek 

używania podczas trwania całego lotu maseczek chirurgicznych lub ochronnych o 

odpowiedniej specyfikacji (akceptowalne są tylko maseczki typu  FFP2 i FFP3). Pasażerowie 

nie posiadający wskazanych maseczek ochronnych oraz ci korzystający z przyłbic ochronnych 

nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Ponadto wymagana jest zmiana maseczki co 4 

godziny w trakcie trwania lotu. W przypadku kiedy lot trwa dłużej należy przygotować 

odpowiednią ilość maseczek ochronnych (aktualnie dotyczy trasy Katowice-Teneryfa-

Katowice). 

 Należy przygotować maseczkę na czas podróży samolotem oraz transfer do hotelu, 

 

 

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/Deklaracja_zdrowotna_COVID_19_rainbow.pdf
https://www.spth.gob.es/


OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 
 

 Obowiązek zasłaniania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej w tym na ulicach i w obiektach 

zamkniętych, zakaz palenia w trakcie przemieszczania się (palenie dozwolone jedynie w 

wyznaczonych miejscach), 

 Noszenie maseczki nie jest obowiązkowe na plaży, przy basenie hotelowym, przy stoliku w 

restauracji oraz na terenach naturalnych, gdzie możliwe jest utrzymanie dystansu, 

 Zaleca się regularne dezynfekowanie rąk, 

 Obowiązuje dystans społeczny minimum 1,5 metra, 

 W niektórych miejscach użyteczności publicznej oraz w hotelu obowiązkowe mierzenie 

temperatury, 

 Ze względu na mniejszą ilość gości w hotelu oraz lokalne obostrzenia niektóre części hotelu 

mogą pozostawać nieczynne, 

 W hotelu organizacja animacji, wydarzeń sportowych oraz tych o charakterze rozrywkowym 

może zostać wstrzymana lub ograniczona, 

 Niektóre obiekty turystyczne mogą pozostawać zamknięte ze względu na rozporządzenia 

lokalnych władz, 

 Likwidacja szwedzkiego stołu; potrawy podawane/nakładane przez obsługę na prośbę gości, 

 Przed powrotem do kraju istnieje możliwość wykonania testu antygenowego w cenie około 

30-40 EUR + koszty transferu do miejsca wykonania testu ustalane indywidualnie, 


