
Podróże do Włoch

Stan na dzień 16.12.2021*
* Przed planowanym wyjazdem każdy podróżny zobowiązany jest do zweryfkowania swojej sytuacji.
Treść poniżej zawarta ma jedynie charakter pomocniczy, a linki do aktualizowanych stron rządowych

są umieszczone na końcu tekstu.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) od 16 grudnia
2021 r. mają obowiązek:

W PRZYPADKU OSÓB ZASZCZEPIONYCH LUB OZDROWIEŃCÓW

1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platormie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku
problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ 

2) przedstawienia certyfkatu unijnego  w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim
(tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczającego o:

• ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką
zatwierdzoną przez UE LUB

• przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) ORAZ

3)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciagu 24 godzin przed
przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu
molekularnego - jest to warunek konieczny do przekraczenia granicy włoskiej.

Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać
test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).

Ponadto należy pamiętać, że:

✗ Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 12 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem
jest zwolnione z kwarantanny.

✗ Niezaszczepione  dziecko,  które  ukończyło  12  rok  życia  i  nie  podróżuje  z  zaszczepionym
rodzicem (np. z innym krewnym, z opiekunem wycieczki, z niezaszczepionym rodzicem) musi
odbyć 5 dniową kwarantannę.

 

W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH OSÓB (W TYM OSÓB NIEZASZCZEPIONYCH) – 5-dniowa kwarantanna

1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platormie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku
problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ 

2)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed
przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu
molekularnego - jest to warunek konieczny do przekraczenia granicy włoskiej ORAZ

3) odbycia 5-dniowej obowiązkowej kwarantanny ORAZ

4)  przedstawienia  negatywnego  wyniku  testu  wymazowego  wykonanego  na  zakończenie
odosobnienia.



Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać
test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).

Ważność green passu we Włoszech została skrócona do 270 dni (9 miesięcy). 

Dzieci w wieku:
1. od 0 do 5,99 lat są zwolnione z obowiązku robienia testu na wjeździe do Włoch
2. od 6 do 11,99 lat muszą robić test tylko na wjeździe – bez konieczności powtarzania podczas 
pobytu
3. od 12 do 17,99 lat powinny posiadać paszport covidowy 

Powyższe przepisy obowiązują obywateli Polski, którzy ostatnie 14 dni przed wjazdem do Włoch 
przebywali w Polsce.

Obowiązek posiadania certyfatu covidowego (super green pass – potwierdzający ozdrowienie lub 
szczepienie):
• na wyciągach narciarskich
• w hotelach, barach i restauracjach
• na basenach, w strefach wellness, siłowniach i w SPA
• podczas korzystania z komunikacji publicznej w tym skibusów i lotów krajowych 
• na imprezach i zawodach sportowych 
• w parkach rozrywki, muzeach, teatrach i innych miejscach kultury 
• na festwalach, targach, kongresach 

Pozostałe zasady sanitarne nie ulegają zmianie. 

Obowiązek korzystania z maseczek:
• we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych (restauracjach, hotelach, barach), z wyjątkiem 

przebywania wśród domowników,
• na wyciągach,
• w pomieszczeniach i na zewnątrz, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego co 

najmniej
1 metra,

• w obecności osób, których układ odpornościowy jest osłabiony.

Zalecane są maseczki FFP2. 
Dzieci do lat 6 a także osoby chore i niepełnosprawne mogą być zwolnione z obowiązku jedynie
przez lekarza. Maseczki nie obowiązują: na trasach zjazdowych, podczas jedzenia lub picia, podczas
uprawiania sportu.

Przepustowość krzesełek z zamkniętą osłoną przeciwwiatrową oraz gondoli jest ograniczona do 80%.
Na wyciągach otwartych nie ma ograniczeń.



Nowy obowiązek ubezpieczenia OC oraz zmiana przepisów dotycząca spożycia alkoholu/środków 
psychoaktywnych
Od dnia 01.01.2022 we Włoszech narciarze i wszystkie osoby na stokach mają obowiązek posiadania
ubezpieczenia  w zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  (OC).  Nowe przepisy  zabraniają  uprawiania
sportów  zimowych  pod wpływem  alkoholu/środków odurzających  –  z  możliwością  kontroli  oraz
mandatów/odebrania skipassu do 3 dni.

Obowiązek noszenia kasku – dla wszystkich do ukończenia 18 r. ż.
Nowa reguła nakazuje także jazdę z kasku dla wszystkich do osiągnięcia pełnoletniości.

Ważne linki:
1. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy
2. https://app.euplf.eu///
3. https://infocovid.viaggiaresicuri.it/indeeeen.html
4. www.salute.gov.it
5. Instrukcja, jak pobrać unijny Certyfat Covid: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/instrukcja-jak-
pobracunijny-certyfat-covid
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