
Sri Lanka wdrożyła szereg regulacji, które mają
zapewnić bezpieczeństwo zarówno lokalnym
mieszkańcom, jak i personelowi zatrudnionemu w
hotelach, restauracjach oraz odwiedzającym kraj
turystom.

WIZA I UBEZPIECZENIE
Wiza uzyskiwana jest online na stronie www.eta.gov.lk
Koszt 35 USD. Aby uzyskać wizę potrzebna jest
rezerwacja hotelu z grupy LEVEL 1 SAFE & SECURE.
W takim hotelu można przebywać do 15 dni i korzystać
z całej jego infrastruktury po otrzymaniu negatywnego
wyniku testu PCR wykonywanego na granicy.

Trzeba mieć również wykupione ubezpieczenie na
wypadek zachorowania na COVID-19 wykupione w
hotelu lub u agenta na Sri Lance. Koszt 12 USD.
Trzeba opłacić odpowiednią ilość testów (każdy po 40
USD), w zależności od statusu szczepienia. Wszystko
to należy zrobić przed przystąpieniem do uzyskiwania
ETA. Naszym klientom pomagamy w procedurze.

TEST PCR
Test PCR musi zostać wykonany do 72 godzin przed
przylotem na Sri Lankę. Nie dotyczy dzieci poniżej 2 lat.
Dzieci w wieku 2-12 nie muszą wykonywać testu, tylko
jeśli podążają dalej trasą określaną jako "trasa dla
niezaszczepionych".

OSOBY ZASZCZEPIONE
Osoby zaszczepione, które przedstawią stosowne
zaświadczenie, po przylocie na Sri Lankę będą mogły
cieszyć się pewnymi przywilejami, m.in. po otrzymaniu
negatywnego wyniku testu wykonanego po przylocie
będą mogły opuścić hotel z kategorii LEVEL 1, co
określane jest jako "opuszczenie bańki biologicznej".
Nie będą również musiały wykonywać kolejnego testu,
do którego zobowiązane są osoby niezaszczepione.
Więcej informacji poniżej.
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Osoby zaszczepione to osoby, które przyjęły ilość
zalecanych dawek poszczególnych szczepionek i
podróżują po upływie minimum 14 dni od podania
ostatniej dawki. Każda szczepionka akceptowana w kraju
pasażera jest również akceptowana na Sri Lance 

Osoby niezaszczepione to osoby, które nie przyjęły
żadnej szczepionki, takie, które nie przyjęły pełnej ilości
zalecanych dawek konkretnej szczepionki lub podróżują
wcześniej niż po upływie minimum 14 dni od podania
ostatniej dawki. 

TEST PCR PO PRZYLOCIE
Po wykonaniu testu na granicy a do czasu
uzyskania wyniku, należy pozostawać w
pokoju hotelowym hotelu o statusie LEVEL 1
SAFE&SECURE (24-48 godz.).

Po uzyskaniu negatywnego wyniku testu
można opuścić hotel a dalszy pobyt spędzić
w hotelu o innym statusie niż LEVEL 1.
Określane jest to jako "opuszczenie bańki".

Niezaszczepione dzieci w wieku 2-18 mogą
również opuścić hotel LEVEL 1 pod
warunkiem, że negatywny wynik otrzymali
zaszczepieni opiekunowie.

Po opuszczeniu hotelu o statusie LEVEL 1
powrót do hotelu i tym samym statusie nie
jest mozliwy. 

TEST PCR PO PRZYLOCIE
Po wykonaniu testu na granicy a do czasu uzyskania wyniku,
należy pozostawać w pokoju hotelowym hotelu o statusie LEVEL 1
SAFE&SECURE (24-48 godz.).

Po uzyskaniu negatywnego wyniku testu można opuścić pokój, ale
przez kolejne 15 nocy należy pozostawać w tym samym hotelu lub
innym o statusie LEVEL 1.

Turyści moga opuszczać hotel i zwiedzać ale tylko podczas
pozostawania w swojej "bańce".

DRUGI TEST PCR
Turyści, którzy nie ukończyli procedury szczepienia przed upływem
14 dni od wjazdu na Sri Lankę 14 dnia od podania ostatniej dawki
muszą poddać się drugiemu testowi PCR. Po uzyskaniu wyniku
negatywnego mogą "opuścić bańkę".

Dzieci w wieku 2-18 mogą "opuścić bańkę" pod warunkiem, że
negatywny drugi test otrzymają opiekunowie. Jeśli następuje to na
mniej niż 7 dni od przylotu na Sri Lankę, dzieci muszą poddać się
testowi PCR.

Jeśli minęło 14 dni od podania ostatniej zalecanej dawki a oba testy
PCR po przylocie na Sri Lankę były negatywne, takie osoby mogą
"opuścić bańkę".

DRUGI TEST PCR
W pełni zaszczepione osoby, które w ciągu
14 dni przed przybyciem na Sri Lankę nie
odwiedzały takich krajów jak: Indie, RPA,
Angola, Botswana, Lesotho, Mozambik,
Namibia, Swaziland, Zambia czy Zimbabwe
a które pierwszy test wykonany po przylocie
miały negatywny są zwolnione z drugiego i
kolejnych testów.

Dzieci takich osób lub takich opiekunów w
wieku 2-18 muszą wykonać test PCR 7
dnia po przybyciu na Sri Lankę.

DRUGI TEST PCR
Wszyscy niezaszczepieni turyści będą musieli poddać się
testowi PCR najpóźniej 14. dnia po przylocie. Jeśli opuszczają
Sri Lankę między 5 a 14 dniem muszą poddać się testowi przed
wylotem. 

Dzieci w wieku do 2 lat nie muszą poddawać się testowi.

Po uzyskaniu negatywnego drugiego testu takie osoby będą
mogły opuścić Sri Lankę lub "opuścić bańkę".



HARMONOGRAM TESTÓW

PIERWSZY TEST PCR
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