
Zmiana środków kontroli zakażeń 
dotyczących podróży na Svalbard i 
rejsów przybrzeżnych 
 

– Rząd łagodzi obecnie wiele obostrzeń, dotyczących działalności 
turystycznej na Svalbardzie i rejsów przybrzeżnych.  Między innymi nie 
będzie już wymogu przedstawiania negatywnego wyniku testu na SARS-
CoV-2 przed wyjazdem na Svalbard dla osób, które mogą 
udokumentować, że są chronione i mogą przedstawić zaświadczenie 
koronawirusowe – powiedział minister zdrowia i opieki zdrowotnej Bent 
Høie. 
 
Zezwala się na rejsy przybrzeżne wzdłuż wybrzeża Norwegii i na Svalbardzie pod pewnymi 
warunkami, oraz na ponowne lądowanie lotów czarterowych z lądu stałego na Svalbardzie.  
Wszystkie zmiany wchodzą w życie w niedzielę 20 czerwca o godz. 12.00. 
 
– Ważne, aby Svalbard również mógł wziąć udział w trwającym procesie ponownego 
otwierania społeczeństwa. Konieczna była szczególna ochrona Svalbardu podczas pandemii, 
częściowo z powodu wrażliwości systemu gotowości tamtejszej służby zdrowia. Sytuacja 
rozwija się teraz pozytywnie i dlatego cieszę się, że możemy dalej luzować obostrzenia – 
powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland (H). 
 
Wzrost liczby przyjezdnych może wiązać się z ryzykiem wybuchu ognisk zakażeń, a w 
konsekwencji z presją na gotowość lokalnej służby zdrowia oraz zasoby służb ratunkowych 
gubernatora (Sysselmann).  Położenie geograficzne Svalbardu wiąże się z długim czasem 
transportu w przypadku konieczności intensywnej opieki medycznej, co sprawia, że 
ewentualny wybuch ognisk zakażeń na Svalbardzie z koniecznością ewakuacji pacjentów na 
terytorium lądowe Norwegii będzie miał poważne konsekwencje.  Dlatego musimy 
kontynuować pewne środki kontroli zakażeń dla podróżnych na Svalbard, aby maksymalnie 
zmniejszyć ryzyko zakażeń.  Oznacza to, że ponowne otwarcie społeczeństwa na Svalbardzie 



musi się odbywać bardziej stopniowo i w sposób bardziej kontrolowany niż na terytorium 
lądowym Norwegii. 
 
Turystyka na Svalbardzie 
Zrezygnowano z programu z oddzielnymi wytycznymi dla turystyki lądowej na Svalbardzie i 
zastąpiono go obowiązkiem dla wszystkich firm prowadzącą działalność turystyczną 
prowadzenia kontroli zakażeń w sposób profesjonalny i zgodny z krajowymi wytycznymi i 
ustalonymi standardami branżowymi, takimi jak na terytorium lądowym Norwegii. Obiekty 
noclegowe na Svalbardzie mają móc wykorzystywać 90% miejsc noclegowych, a obecne 
wymagania dla lądowej branży turystycznej dotyczące przygotowania własnego systemu 
planowania, który należy przedstawić gubernatorowi i innym, przestają obowiązywać.  
Pozostałe 10% miejsc noclegowych jest zarezerwowane dla ewentualnych gości nocujących z 
obowiązkiem kwarantanny lub izolacji.  Hotele i obiekty noclegowe muszą mieć 
przygotowane plany opieki nad gośćmi noclegowymi na kwarantannie i w izolacji. 
 
Rząd nie odradza już zbędnych podróży krajowych i tym samym otwiera się na ruch 
czarterowy z lądu.  Zakaz utrzymany jest w odniesieniu do międzynarodowego ruchu 
czarterowego. 
 
Rejsy przybrzeżne wzdłuż norweskiego wybrzeża i na Svalbard 
Jak wcześniej ogłaszano, zaświadczenie koronawirusowe może być stosowane podczas 
rejsów przybrzeżnych w ramach 3 etapu rządowego planu ponownego otwierania 
społeczeństwa. Jeśli na statek z wieloma pasażerami wejdą osoby, które nie są chronione, 
zwiększy się ryzyko wybuchu ogniska zakażeń. Doświadczenia z zeszłego lata wskazują, że 
musimy być ostrożni, ponieważ epidemie na statkach mogą być trudne do opanowania. W 
związku z tym rejsy przybrzeżne będą mogły mieć wyższy limit osób, jeśli osoby na 
pokładzie będą mogły udokumentować zaświadczeniem koronawirusowym, że są chronione. 
 
Przed rozpoczęciem rejsu należy złożyć do gubernatora Svalbardu (Sysselmann) 
oświadczenie o spełnieniu wymagań przepisu. Wprowadzono limit liczby rejsów 
przybrzeżnych wzdłuż wybrzeża Norwegii i na Svalbardzie, jeśli pasażerowie i załoga nie są 
chronieni do maksymalnie 200 osób z wymaganiami testowania się przed wyjazdem.  Rejs 
przybrzeżny na Svalbardzie z maksymalnie 200 osobami, które nie są chronione, musi 
zaczynać się i kończyć na Svalbardzie.  Jeśli pasażerowie i załoga są chronieni, dopuszcza się 
maksymalnie 2000 osób.  Wykorzystanie możliwości dotyczącej liczby pasażerów wynosi 



maksymalnie 90 procent.  Wymagane jest również, aby rejsy przybrzeżne na Svalbardzie 
musiały powrócić do portu na terytorium lądowym Norwegii lub do portu macierzystego w 
przypadku podejrzenia lub potwierdzenia przypadków SARS-CoV-2 na pokładzie. 
 
 Zakaz schodzenia na ląd dotyczy wyłącznie rejsów przybrzeżnych, które rozpoczynają się w 
kraju objętym obowiązkiem kwarantanny lub jeśli statek zabrał na pokład osoby z krajów z 
obowiązkiem kwarantanny lub jeśli pasażerowie albo załoga po drodze zeszli na ląd na 
obszarach objętych kwarantanną. 
Jeśli istnieje podejrzenie zakażenia pod koniec rejsu przybrzeżnego, wszyscy muszą pozostać 
na pokładzie do czasu, aż lokalne władze ds. zdrowia zdecydują o dalszym postępowaniu. 
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