COVID-19 Bestemmingsprotocol, Cyprus – versie 13 augustus 2021
Toegang tot het land
Vraag 1: Hoe kunnen reizigers het land binnenkomen?
Cyprus volgt een kleurcode systeem dat in lijn is met ECDC (Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding) evaluatie standaarden. Daarom worden enkel landen die niet
voorkomen op de ECDC lijsten apart geëvalueerd door de Cypriotische overheid. De
toelatingseisen voor Cyprus zijn te vinden in onderstaande tabel:
Toelatingseisen
Cyprus Flight Pass indienen 48 uur voor vertrek
PCR test 72 uur voor vertrek (te betalen door de reiziger)
PCR test na aankomt op Cyprus (te betalen door de reiziger)
Verplichte zelf-isolatie na aankomst

Groen
Ja
Nee
Nee
Nee

Oranje
Ja
Ja
Nee
Nee

Rood
Ja
Ja
Ja
Nee

Grijs
Ja
Ja
Nee
Ja

i.

Personen die reizen uit GROENE landen hoeven geen negatieve PCR test voor Covid-19 te
tonen om naar Cyprus te reizen; ze dienen enkel de Cyprus Flight Pass in te vullen en vereiste
informatie en een verklaring op erewoord te verstrekken.

ii.

Personen die reizen uit ORANJE landen moeten een moleculaire test (PCR test) laten doen
in een gecertificeerd lab binnen 72 uur voor vertrek en een certificaat dat een negatieve PCR
test voor Covid-19 aantoont toevoegen op het Cyprus Flight Pass Platform. Kinderen jonger
dan 12 jaar zijn vrijgesteld van testen. Alle reizigers dienen ook de Cyprus Flight Pass in te
vullen waar ze gevraagd worden bepaalde informatie en een verklaring op erewoord te
verstrekken.
Onderstaande personen hebben de mogelijkheid vrijgesteld te worden van de vereiste om
een moleculaire test (PCR test) laten doen in een gecertificeerd lab binnen 72 uur voor
vertrek, voor hen is het toegestaan om een PCR test te laten doen, op eigen kosten, na
aankomst in de Republiek Cyprus. Echter moeten zij dan wel in zelf-isolatie gaan totdat zij
een negatief testresultaat ontvangen:
Cypriotische burgers en hun families (echtgenoten en kinderen) of inwoners van de
Republiek Cyprus, die aan tenminste een van onderstaande voorwaarden voldoen:
a. Heeft tenminste 1 dosis ontvangen van een door de Republiek van Cyprus
geautoriseerd Vaccin
b. Kan niet worden gevaccineerd vanwege medische redenen en in het bezit van een
medisch certificaat dat uitgegeven is door het ministerie van volksgezondheid van
Cyprus.
c. Minderjarigen tussen de 12 en 15 jaar

iii.

Personen die reizen uit RODE landen moeten een moleculaire test (PCR test) laten doen in
een gecertificeerd lab binnen 72 uur voor vertrek en een certificaat dat een negatieve PCR
test voor Covid-19 aantoont toevoegen op het Cyprus Flight Pass Platform. Daarnaast
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moeten zij, op eigen kosten, een PCR test voor Covid-19 doen na aankomst op Cyprus. De
kosten bedragen € 15 op de luchthaven van Larnaka en € 19 op de luchthaven van Pafos, de
resultaten worden binnen 3 uur bekend gemaakt op het digitale platform
www.covid-testcyprus.com. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van testen.
Alle reizigers dienen de Cyprus Flight Pass in te vullen waar ze gevraagd worden bepaalde
informatie en een verklaring op erewoord te verstrekken.
Onderstaande personen hebben de mogelijkheid vrijgesteld te worden van de vereiste om
een moleculaire test (PCR test) laten doen in een gecertificeerd lab binnen 72 uur voor
vertrek, voor hen is het toegestaan om een PCR test te laten doen, op eigen kosten, na
aankomst in de Republiek Cyprus:
Cypriotische burgers en hun families (echtgenoten en kinderen) of inwoners van de
Republiek Cyprus, die aan tenminste een van onderstaande voorwaarden voldoen:
a. Heeft tenminste 1 dosis ontvangen van een door de Republiek van Cyprus
geautoriseerd Vaccin
b. Kan niet worden gevaccineerd vanwege medische redenen en in het bezit van een
medisch certificaat dat uitgegeven is door het ministerie van volksgezondheid van
Cyprus.
c. Minderjarigen tussen de 12 en 15 jaar
Deze personen hebben de keuze om slechts één test te doen, namelijk na aankomst op
Cyprus, maar dienen dan wel verplicht minimaal 72 uur in zelf-isolatie te gaan. Na 72 uur
zelf-isolatie moeten zij een tweede PCR test voor Covid-19 doen, op eigen kosten. De zelfisolatie wordt opgeheven nadat een negatief testresultaat digitaal wordt gestuurd naar het
CyprusFlightPass platform

iv.

Reizen vanuit GRIJZE landen is enkel toegestaan voor:
1. Cypriotische burgers en hun familieleden (echtgenoten en kinderen)
2. Inwoners van de Republiek Cyprus
3. EU burgers, burgers van Europese Economische Ruimte lidstaten (Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein) en Zwitserland
4. Personen die de Republiek Cyprus mogen binnenkomen overeenkomstig het verdrag van
Wenen.
5. Burgers uit derde landen, op voorwaarde dat ze voorafgaande schriftelijke toestemming
hebben verkregen van de Republiek Cyprus, zoals gedefinieerd onder het Infectieziekte
besluit (N.2/2021 8.1.21), zoals gewijzigd. De aanvraag voor een speciale toestemming
moet
worden
ingediend
op
het
Cyprus
Flight
Pass
Platform
(https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission)
Opmerking: EU burgers, burgers van Europese Economische Ruimte lidstaten (inclusief
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein), burgers van Zwitserland en burgers uit derde
landen, moeten een moleculaire test laten doen voor vertrek. De andere reizigers
hebben de keuze om de test voor vertrek te laten doen of na aankomst in de Republiek
Cyprus, op eigen kosten.
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Personen die reizen uit GRIJZE landen moeten een moleculaire test (PCR test) laten doen
in een gecertificeerd lab binnen 72 uur voor vertrek en een certificaat dat een negatieve
PCR test voor Covid-19 aantoont toevoegen op het Cyprus Flight Pass Platform.
Daarnaast dienen zij 14 dagen in verplichte zelf-isolatie/quarantaine te gaan of 7 dagen
zelf-isolatie/quarantaine op voorwaarde dat zij op dag 7 een tweede PCR test voor Covid19 doen, op eigen kosten. De uitslag van de test moet digitaal gestuurd worden naar het
CyprusFlightPass platform. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van testen. Alle
reizigers dienen de Cyprus Flight Pass in te vullen waar ze gevraagd worden bepaalde
informatie en een verklaring op erewoord te verstrekken.
v.

De volledige lijst van landen per categorie is te vinden op www.cyprusflightpass.gov.cy
Reizigers dienen dit platform regelmatig te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van
eventuele wijzigingen die hun reis kunnen beïnvloeden.

Vraag 2: Welke andere documentatie is nodig om naar Cyprus te reizen?
a. Een ‘Cyprus Flight Pass’ kan aangevraagd worden op de website www.cyprusflightpass.gov.cy.
Alle passagiers die reizen naar de Republiek Cyprus moeten vooraf alle vereiste informatie en
documenten invullen en indienen; het gebruik van dit platform is verplicht voor iedereen die
naar Cyprus wenst te reizen.
ENKEL in het geval van technische problemen of onderhoudswerkzaamheden aan het platform
(dit wordt aangekondigd op het platform) is het passagiers toegestaan de formulieren
handmatig in te vullen. Deze formulieren kunnen gedownload worden via
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms. In dit geval moeten de reizigers de
formulieren uitgeprint meenemen.
b. De flight pass bevat de volgende punten: a) contactgegevens van de passagier b) verklaring of
een persoon wel/niet gereisd heeft van/naar/door of verbleef/woonde in een land met minder
gunstige epidemiologische criteria dan het land van vertrek binnen 14 dagen voor aankomst in
de Republiek Cyprus. c) bevestiging dat een persoon niet een van de volgende symptomen
heeft; koorts, hoesten, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, verlies van reuk & smaak,
kortademigheid of moeilijkheden met ademen, zere keel, verstopte neus of loopneus de
afgelopen 14 dagen of dat hij/zij geen nauw contact heeft gehad met iemand die positief is
getest op COVID-19 in de 14 dagen voorafgaand aan de reis d) disclaimer dat reizen plaatsvindt
op eigen verantwoordelijkheid van de persoon en dat de Republiek Cyprus of bedrijven die
daarin opereren, op geen enkel moment tijdens het reisproces aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor infectie e) disclaimer dat bij terugkeer naar hun land van herkomst, de
gezondheidsautoriteiten van Cyprus op de hoogte worden gesteld, indien zij binnen 14 dagen
na het verlaten van het eiland COVID-19 symptomen vertonen. f) aanvraagformulier voor
burgers uit derde landen die reizen uit GRIJZE landen en een speciale toestemming wensen aan
te vragen, door dit verzoek in te dienen via https://cyprusflightpass.gov.cy/en/specialpermission-request.
c. Luchtvaartmaatschappijen staan passagiers niet toe om in te stappen en naar de Republiek
Cyprus te reizen zonder een Cyprus Flight Pass (de geldigheid controleren van de door reizigers
in de Cyprus Flight Pass opgenomen informatie is niet de verantwoordelijkheid van de
luchtvaartmaatschappijen). Reizigers die in Cyprus arriveren zonder de Cyprus Flight Pass
riskeren een boete van € 300
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Vraag 3: Welke procedures gelden er voor personen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19?
Vaccinatie is geen vereiste om te reizen, echter een vaccinatiecertificaat wordt geaccepteerd
als een aanvullende reis facilitator voor personen reizend uit EU lidstaten, Europese
Economische Ruimte lidstaten (inclusief Noorwegen, Liechtenstein en IJsland), Armenië,
Bahrein, Wit-Rusland, Canada, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Kuwait, Libanon, Qatar,
Rusland, Saudi-Arabië, Servië, Zwitserland, Oekraïne, VAE, Groot-Brittannië, Verenigde Staten,
China (inclusief Hong Kong en Macau) en Gibraltar.
Vaccinatiecertificaten die zijn uitgegeven door de bevoegde autoriteiten van de EU lidstaten,
Europese Economische Ruimte lidstaten (inclusief Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en
Zwitserland, worden enkel digitaal geaccepteerd door de EU Digital Covid Certificate – zie
aanvullende informatie bij vraag 4.
Cyprus beschouwt geautoriseerd om te reizen, alle vaccins die zijn goedgekeurd door de
European Medicines Agency en de vaccins Spoetnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19), Sinovac,
AstraZeneca-Covishield en AstraZeneca-SKBio.
Reizigers die kunnen aantonen dat ze de benodigde dosis van een geautoriseerd vaccin (zie
hierboven) hebben ontvangen hoeven geen tests te ondergaan om Cyprus te bezoeken,
ongeacht de kleur-categorie van het land van vertrek. Bovendien hoeven zij niet in quarantaine,
zelfs al zijn ze een nauw contact van iemand die positief getest is op Covid-19. Bovenstaande
facilitator is geldig vanaf de dag dat beide dosissen van het vaccins zijn toegediend, met
uitzondering van Johnson & Johnson waar de facilitator geldig is twee weken nadat het vaccin
is toegediend.
Voor vertrek moet een kopie van het vaccinatiecertificaat worden toegevoegd op het Cyprus
Flight Pass Platform en bepaalde vaccinatie details worden verstrekt. Controle van de geldigheid
van het certificaat is de verantwoordelijkheid van de douane in het land van vertrek. De reiziger
is verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste informatie en
riskeert in dergelijke gevallen een boete na aankomst op Cyprus.
De Republiek Cyprus behoudt het recht om op willekeurige basis een aankomende vlucht te
testen. Alle overige bestemmingsprotocollen moeten worden opgevolgd door iedereen, ook
door gevaccineerde reizigers.
Vraag 4: Welke procedures zijn van toepassing op personen die in het bezit zijn van een EU Digital Covid
Certificate (EU DCC)?
De volgende certificaten worden geaccepteerd als onderdeel van de EU DCC procedure:
a. Vaccinatie certificaat (uitgegeven na de voltooiing van het volledige vaccinatie programma).
Cyprus beschouwt geautoriseerd om te reizen, alle vaccins die zijn goedgekeurd door de
European Medicines Agency en de vaccins Spoetnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19),
Sinovac, AstraZeneca-Covishield en AstraZeneca-SKBio.
b. Negatief PCR testresultaat van een test die uitgevoerd is binnen 72 uur voor vertrek
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c. Covid herstelbewijs (geldig vanaf 14 dagen na een positief testresultaat en voor een periode
van 180 dagen nadien)
d. Covid herstelbewijs en een dosis van een geautoriseerd vaccin (zie bovenstaande lijst)
Personen die in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat of een Covid herstelbewijs EU DCC
zijn vrijgesteld van aanvullende testen na aankomst op Cyprus, ongeacht de kleurcategorie van
het land van vertrek. Personen die in het bezit zijn van een testbewijs EU DCC dienen de
procedures zoals uitgelegd in vraag 1 van dit document te volgen.
Vaccinatiecertificaten en herstelbewijzen die zijn uitgegeven door de bevoegde autoriteiten van
de EU lidstaten, Europese Economische Ruimte lidstaten (inclusief Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein) en Zwitserland worden enkel geaccepteerd door de EU DCC.
Voor vertrek dienen personen die in het bezit zijn van de EU DCC de benodigde informatie in te
vullen op het Cyprus Flight Pass Portaal (zie vraag 2). De reiziger is verantwoordelijk en
persoonlijk aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste informatie en riskeert in dergelijke
gevallen een boete na aankomst op Cyprus. Reizigers kunnen op willekeurige basis getest
worden bij aankomst en zijn nog steeds verplicht om alle bestemmingsprotocollen op te volgen.
Vraag 5: Met welke criteria wordt rekening gehouden door de Cypriotische overheid bij het
categoriseren van landen die niet voorkomen op de ECDC lijst?
Om deze specifieke landen te categoriseren hanteert een team van experts dezelfde criteria als
de ECDC voor het opstellen van de lijsten. (cumulatieve 14-daagse impact per 100.000 inwoners,
positieve gevallen, aantal tests, vaccinatiegraad, sterftecijfer, aanwezigheid van mutaties).

Vervoerprotocollen
Vraag 6: Welke protocollen kunnen voor/tijdens de vlucht worden verwacht?
a. Voor het instappen dient een ‘Cyprus Flight Pass’ te worden getoond
b. De temperatuur van de reiziger kan mogelijk worden gemeten voor het instappen
c. Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens de vlucht
Vraag 7: Welke andere protocollen op de luchthavens/havens van Cyprus kunnen worden verwacht?
a. Toegang en doorgang is enkel toegestaan aan reizigers en personeel
b. Bij de ingang van de terminal wordt de temperatuur gemeten van de reizigers
c. Het dragen van een mondkapje is verplicht
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Verplaatsen op de bestemming
Vraag 8: Zijn er lokale restricties om te verplaatsen?
Er zijn geen restricties om te verplaatsen
Om te kunnen genieten van bepaalde faciliteiten op de bestemming waar grotere groepen
samenkomen dient de Cyprus Flight Pass getoond te worden in het geval dat er een controle
plaatsvindt door een bevoegd persoon (bijvoorbeeld in kerken, congreslocaties, trouwlocaties,
evenementenlocaties, theaters, bioscopen, winkelcentra, musea, casino’s, horeca
gelegenheden, themaparken, speeltuinen, archeologische vindplaatsen, mini-cruises, etc.)
Samen met de Cyprus Flight Pass, aanvullende documenten zijn mogelijk nodig als bewijs dat
reizigers geen permanente bewoners zijn van Cyprus, bijvoorbeeld een kopie van het vliegticket
en/of de reservering voor de accommodatie. Daarom wordt reizigers aangeraden te allen tijde
bovenstaande documenten bij zich te dragen.
Om te verplaatsen op de bestemming is de Cyprus Flight Pass geldig t/m dag 7 van de dag van
aankomst op Cyprus (dag van aankomst is dag 1). Vanaf dag 8 na aankomst een lokale Safe Pass
(vaccinatie-, herstelbewijs of een negatieve antigeen sneltest of een negatieve PCR test) is
vereist. Een geldig EU digitaal Covid-certificaat is ook voldoende voor dit doel.
Om bovenstaande procedure te faciliteren zijn er antigeen sneltesten beschikbaar in een groot
aantal laboratoria en apotheken op het eiland en deze kosten maximaal € 10 en zijn 72 uur
geldig.
Plekken waar de Cyprus Flight Pass of Safe Pass niet getoond hoeft te worden zijn bijvoorbeeld
stranden, picknicklocaties, promenades, sportlocaties buiten en kleine winkels (met een
capaciteit van minder dan 10 personen).

Bestemmingsprotocollen
Vraag 9: Zijn er algemene veiligheidsprotocollen van toepassing op de bestemming?
a. Er zijn uitgebreide gezondheids-, veiligheids- en hygiëneprotocollen opgesteld voor alle
horecagelegenheden en een intensieve training van het personeel heeft plaats gevonden
voorafgaand aan de opening van de bestemming voor bezoekers
b. Fysieke afstandsmaatregelen worden gevolgd, zodat mensen die niet tot dezelfde reisgroep
behoren op redelijke afstand van elkaar blijven (minimaal 2 vierkante meter buiten en 3
vierkante meter binnen)
c. In alle publieke binnenruimtes zal voldoende worden geventileerd, zodat naast airconditioning
er een regelmatige toevoer is van verse lucht.
d. Antibacteriële gel is beschikbaar in alle gebouwen, bij entrees, receptieruimtes, lounges,
openbare toiletten, liften etc.
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e. Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle binnenruimtes (taxi's, bussen, duik/safari
jeeps, liften, theaters, winkelcentra etc.) en in openbare ruimtes buiten. Plekken (restaurants,
coffeeshops, bars, snackbars, lobby-bars, etc.) waar men zit terwijl men voedsel of drank
consumeert zijn hiervan uitgezonderd . Ook uitgezonderd zijn stranden, zwembaden en plekken
waar men aan sport doet. In ieder geval moeten reizigers altijd www.visitcyprus.com
raadplegen voor de meest recente informatie hierover omdat procedures voortdurend aan
verandering op korte termijn onderhevig zijn.

Vraag 10: Bussen/ huurauto’s/ taxi’s/ duik en safari jeeps
a. Ventilatie en desinfectie van bussen
b. Desinfectie van huurauto’s na inlevering (inclusief sleutels)
c. Desinfectie van alle veelgebruikte contactpunten na iedere rit, voor taxi’s en duik/safari jeeps
(deurkrukken, stoelen etc.)
d. 100% capaciteit voor tourbussen is toegestaan
Vraag 11: Archeologische vindplaatsen, musea, themaparken, minicruises, duikplekken, watersporten
Frequente desinfectie van alle veelgebruikte contactpunten na elk gebruik (artefacten,
touchscreens, ritten, deurkrukken, stoelen, duikuitrusting, watersportuitrusting etc.)
Vraag 12: Zwembaden, stranden en waterparken
a. Desinfectie van ligbedden, parasols en kluisjes na elk gebruik
b. Afstand van 4 meter tussen parasols en 2 meter tussen ligbedden van personen die niet tot
dezelfde groep behoren.
c. Fysieke afstand is niet van toepassing op strandwachten en badmeesters in geval van nood
Vraag 13: Accommodaties
a. Gebruik van mondkapjes en uitvoeren van de passende handhygiëne voor al het bedienend
personeel, voor huishoudelijk personeel zijn handschoenen ook verplicht.
b. Verspreiding van gasten bij het inchecken van groepen
c. Kamers worden niet toegewezen aan nieuwe gasten, tenzij er genoeg tijd is verstreken voor
schoonmaak, desinfectie en ventilatie.
d. Desinfectie van de kamersleutel na elk vertrek
e. Bij zelfbediening balies waar eten en drinken staat worden spatramen of mondkapjes gebruikt
en hand desinfectie installaties geplaatst; eventueel kunnen de etenswaren ook geserveerd
worden door het personeel.
f. De minimumafstand tussen personen die niet tot dezelfde groep behoren, is 2 vierkante meter
buiten en 3 vierkante meter binnen.
Vraag 14: Restaurants, bars, cafés, pubs en nachtclubs
a. Het dragen van mondkapjes en uitvoeren van passende handhygiëne voor zowel backoffice als
frontofficepersoneel.
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b. De maximale groepsgrote per tafel is 10 personen. Raadpleeg www.visitcyprus.com voor de
laatste informatie omdat procedures binnenkort kunnen wijzigen
c. De minimumafstand tussen personen die niet tot dezelfde groep behoren, is 2 vierkante meter.
d. Menu’s worden gedesinfecteerd na ieder gebruik, tenzij het wegwerpmenu’s zijn; als alternatief
kunnen menu’s ook op verschillende gemeenschappelijke plekken in het etablissement worden
getoond of digitaal beschikbaar zijn
e. Gasten worden aangemoedigd om met betaalpas te betalen en niet met contant geld
f. Alle contactpunten, zoals stoelen, tafels, peper en zoutmolens, sausflessen, elektronische
betaalapparaten e.d. worden na ieder gebruik gedesinfecteerd
g. Een informatieblad zal beschikbaar zijn bij de ingang waarop het maximum aantal gasten is
vermeld dat op elk gegeven moment is toegestaan
Testen en quarantaine procedures op de bestemming
Vraag 15: Wordt er op willekeurige basis getest op de bestemming?
Alle passagiers van een vlucht worden op willekeurige basis gevraagd om een COVID-19 test te
ondergaan na aankomst, ongeacht waar ze vandaan komen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn
vrijgesteld van testen. De kosten van deze test zijn dan voor rekening van de Cypriotische overheid.
Vraag 16: Hoe gaan we om met reizigers die positief testen gedurende hun verblijf in Cyprus. Wat
gebeurt met hun “nauwe contacten”? Wie betaalt de kosten van ziekenhuisopname en de behandeling?
a. De regering van Cyprus zet zich in om te zorgen voor alle reizigers die positief testen op het
coronavirus tijdens hun verblijf in Cyprus, zowel voor hun naasten. De regering zal deze
personen verplaatsen naar een andere locatie en de kosten dekken van accommodatie, eten,
drinken en medicatie. De reiziger hoeft alleen maar de kosten te betalen van de luchthaven
transfer en de repatriëringsvlucht, in samenwerking met zijn of haar agent en/of
luchtvaartmaatschappij. Door gebruik te maken van een aparte locatie kan er goed voor de
patiënten worden gezorgd, maar worden tevens de andere reizigers gerustgesteld dat hun
accommodatie vrij is van Covid-19. Mocht een accommodatie onderdak bieden aan iemand die
positief getest wordt op Corona, dan hoeft deze dus niet 14 dagen in quarantaine te gaan.
b. Een COVID-19 ziekenhuis met voldoende bedden en Intensieve Zorg afdeling (IC) uitgerust met
beademingsapparatuur zal exclusief beschikbaar zijn voor reizigers die positief testen op het
coronavirus.
c. Ter aanvulling worden er in speciaal aangewezen quarantaine hotels 300 kamers beschikbaar
gesteld voor personen die gezien worden als een nauw contact van iemand die positief getest
is op het coronavirus, en ook dit aantal kan, indien nodig, op zeer korte termijn worden
uitgebreid.
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Vraag 17: Wat is de definitie van een nauw contact?
a. Een nauw contact wordt gedefinieerd als iemand die fysiek in contact is geweest met een
persoon die positief getest is op het coronavirus (bijvoorbeeld op een afstand van minder
dan 2 meter en langer dan 15 minuten).
b. Contactonderzoek voor vliegtuigpassagiers is enkel voor passagiers uit dezelfde familie.
Vraag 18: Wat is de quarantaineperiode voor nauwe contacten?
De standaard quarantaineperiode is 14 dagen. Reizigers die gebracht zijn naar aangewezen
hotel voor nauwe contacten worden op dag 7 zonder kosten getest (PCR) en bij een
negatief testresultaat mogen zij het hotel verlaten. De duur van de quarantaine kan verder
gereduceerd worden als een reiziger een eerdere terugvlucht heeft. In dat geval dient de
reiziger negatief getest te worden op het coronavirus de dag voor vertrek (PCR test en op
kosten van de reiziger). Tijdens de quarantaineperiode is het verplicht voor de reiziger om
zich te allen tijde af te zonderen in de kamer of aangewezen ruimtes.
Volledig gevaccineerde personen of personen die positief zijn getest in de afgelopen 180
dagen en hiervoor bewijs kunnen aantonen zoals een EU DCC zijn vrijgesteld van
quarantaine, zelfs als zij een nauw contact zijn. Een PCR test wordt uitgevoerd zonder
kosten op dag 7.
Aanvullende informatie
Vraag 19: Hoe kunnen reizigers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en worden
geïnformeerd over de protocollen die van toepassing zijn op de bestemming?
a. Een speciaal emailadres is aangemaakt door het Ministerie van Toerisme voor dit doel, op
travel2021@visitcyprus.com.
b. Een team van bestemmings-experts zal vragen beantwoorden van reizigers via Facebook
Messenger (www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Aanvullende pagina’s zijn beschikbaar in de
volgende landen: UK, DE, RU, SWE, FR, AT, GR, IT, UKR, NED, POL, BEL, ES, CH, ISR.
c. Een callcenter is opgezet voor vragen over het gebruik van de “CyprusFlightPass”. De
openingsuren zijn dagelijks van 08.00-20.00 (lokale Cypriotische tijd)
Vanuit Cyprus bereikbaar op: 1474
Vanuit het buitenland: 00357- 22 285 757
Voor schriftelijke vragen via https://cyprusflightspass.gov.cy/en/contact-us
d. Alle relevante informatie is ook te vinden op de websites www.visitcyprus.com en
www.cyprusflightpass.gov.cy
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