
Podróże do krajów i obszarów objętych przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
(Utenriksdepartementet) ostrzeżeniami dla podróżujących. 
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje ostrzeżenia dla podróżujących jeśli uważa, że podróż do 
danych krajów albo obszarów jest niewskazana dla obywateli norweskich. Informacja ta opiera się w 
punkcie wyjścia na ogólnej ocenie sytuacji pod kątem bezpieczeństwa. W czasie pandemii 
spowodowanej koronawirusem odradzanie  podróży zagranicznych, które nie są absolutnie konieczne 
funkcjonuje również jako środek  kontroli zakażeń. Kliknij tutaj żeby zobaczyć informacje o kraju, do 
którego się wybierasz i sprawdzić czy jest objęty ostrzeżeniami dla podróżnych. 
 
Ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie mają mocy prawnej. Nikt nie poniesie kary za 
udanie się do kraju objętego ostrzeżeniem. Każdy powinien jednak zdawać sobie sprawę, że podróż 
taka może mieć negatywne konsekwencje.  
 
Większość firm ubezpieczeniowych w zasadzie nie ubezpiecza podróżnych, którzy udają się do krajów 
objętych ostrzeżeniami. Ubezpieczalnie same decydują o tym, kto dostanie ubezpieczenie. Ten, kto 
jedzie za granicę bez ubezpieczenia podróżnego powinien zdawać sobie sprawę, że może w 
najgorszym razie narazić się na duże koszty prywatne np. w związku z leczeniem szpitalnym. W wielu 
krajach wydajność szpitali jest obniżona w związku z pandemią. Każdy, kto wybiera się za granicę 
powinien sprawdzić w swojej ubezpieczalni, czy ma ważne ubezpieczenie podróżne. 
 
Jeśli znajdujesz się w kraju objętym naszym ostrzeżeniem, może być nam trudno Ci pomóc. Zły stan 
bezpieczeństwa, działania wojenne, ograniczenia w poruszaniu się i inne restrykcje utrudniają nam 
pracę. Dlatego może być nam trudno wystawić nowy paszport w miejsce zgubionego, pomóc osobom 
chorym albo tym, które trafią do więzienia. 
 
Tylko Ty możesz ocenić, czy podróż jest absolutnie konieczna. UD nie może tego ocenić za Ciebie. 
Jeśli decydujesz się na podróż, pamiętaj o następujących sprawach: 
 

• Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową i uzyskaj najlepsze ubezpieczenie, jakie jest możliwe 
w tej sytuacji 

• Zgłoś zamiar podróży na platformie reiseregistrering.no 
• Zaopatrz się w pieniądze wystarczające na podróż i pobyt 
• Upewnij się, że paszport jest ważny wystarczająco długo. Wiele krajów żąda, aby paszport był 

ważny jeszcze przez długi okres 
 
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z  centrum operacyjnym Utenriksdepartementet  
e-mail: 247@mfa.no lub tel.: 23 95 00 00 

mailto:247@mfa.no

