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Ārlietu ministrija aicina apzināties riskus, kas saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos

Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Vēršam uzmanību, ka šī informācija var nebūt pilnīga,
jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ aicinām vienmēr precizēt šos
jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par
zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā.
Informācija par došanos uz ārvalstīm: šeit.
No 2022. gada 28. marta Polijā tiek atcelti iepriekš noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi. Ieceļojot Polijā, vairs nav nepieciešams
ievērot karantīnu, nav nepieciešams vakcinācijas sertifikāts, nav nepieciešams negatīvs Covid-19 testa rezultāts.
Sejas aizsargmaskas obligāti jālieto tikai medicīnas iestādēs un aptiekās.
Gadījumā, ja ir aizdomas par inficēšanos ar Covid-19, vispirms jāsazinās ar pamata veselības aprūpes (POZ) ārstu (ģimenes ārstu),
izmantojot attālinātas konsultācijas. Sarakstu pa vojevodistēm var atrast vietnē: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html
Attālinātās konsultācijas laikā ārsts pēc attiecīgās intervijas var noteikt Covid-19 testu.
Lēmumu par pacienta nosūtīšanu uz slimnīcu pieņem ārstējošais ārsts. Pats pacients, bez iepriekšējas vienošanās ar veselības
aprūpes (POZ) ārstu (ģimenes ārstu), nedrīkst doties uz slimnīcu. Slimnīcu saraksts ir pieejams
vietnē: https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals
Savukārt, ja personas stāvoklis ir smags, jāzvana uz neatliekamās palīdzības numuru 112 vai 999.
Detalizētu informāciju par to, kā jārīkojas, ja ir aizdomas par inficēšanos, var saņemt pa Nacionālās veselības fonda diennakts
tālruņa numuru: 800190590, +48 221256600 (zvaniem no ārvalstīm).
Ar konsultantiem iespējams sazināties arī elektroniski. Informācija par saziņas iespējām pieejama šeit.
Aktuālā Polijas iestāžu informācija par Covid-19:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/masz-koronawirusa-lub-podejrzewasz-ze-go-masz
Polijas Veselības ministrija: https://www.gov.pl/web/zdrowie;
Polijas Veselības ministrijas mājas lapā ir izveidota informatīva sadaļa par Covid-19 (angļu valodā);
Polijas valdības portāls: https://www.gov.pl/web/koronawirus.
Noderīga informācija un rekomendācijas saistībā ar koronavīrusu Latvijā pieejamas Latvijas Slimību profilakses un kontroles

centra mājas lapā.
Ieceļošanas noteikumi un vīzas
Latvijas pilsoņi var ieceļot un uzturēties Polijā ar derīgu pasi vai personas apliecību (eID karti) bez ierobežojumiem.
Latvijas nepilsoņi var ieceļot un uzturēties Polijā ar derīgu pasi līdz 3 mēnešiem.
Polijā ir ieviesta samaksa par dažu autoceļu izmantošanu. Informācija pieejama e-TOLL mājas lapā:https://etoll.gov.pl/en/
Ja esat nonācis ārkārtas situācijā:
Polijas dienestu (policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ugunsdzēsēji) vienotais bezmaksas ārkārtas tālrunis – 112.
Ja nepieciešama konsulārā palīdzība, aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas Republikas vēstniecību Polijā vai Ārlietu ministrijas
Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26337711 , vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv , viedtālrunī lejuplādēt
Ārlietu ministrijas lietotni “Ceļo droši” un sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā
departamenta Facebook kontam: www.facebook.com/celodrosi.

Ceļojumu brīdinājumam ir rekomendējošs raksturs un tas neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām
izbraukt no Latvijas.

https://www.mfa.gov.lv/lv/polija-celojumu-bridinajumi

