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Ze względu na znaczące postępy w masowym procesie szczepień na całym 

terytorium kraju, za pomocą trzech szczepionek kubańskich o udowodnionej 

skuteczności, oraz biorąc pod uwagę, że do końca listopada 2021 r. ponad 90% 

populacji ukończy program szczepień, w tym szczepienia wiek pediatryczny, 

między 2 a 18 rokiem życia, Kuba postanowiła zaplanować otwarcie swoich 

granic dla międzynarodowych podróżnych na 15 listopada tego roku. 

Od 7 listopada zlikwidowano obowiązkową kwarantannę dla odwiedzających 

kraj. 

Według oficjalnych danych Kubańskiego Ministerstwa Zdrowia Publicznego do 

niedawna 4 listopada na Kubie przekroczono liczbę 10 milionów obywateli, którzy 

rozpoczęli program szczepień szczepionkami SOBERANA 02, SOBERANA Plus i 

ABDALA. W tym samym dniu 7 458 669 Kubańczyków (76,2% możliwej do 

zaszczepienia populacji) zakończyło swój harmonogram szczepień. 

Pracownicy sektora turystycznego i transportowego, celnego, imigracyjnego i 

lotniczego, wraz z pracownikami zdrowia publicznego, byli jednymi z pierwszych, 

którzy zostali zaszczepieni, a także przed 15 listopada dostarczyli całemu 

personelowi dawkę szczepionki wzmacniającej. 

We współpracy z Ministerstwem Zdrowia Publicznego Kuby opracowano specjalny 

protokół higieniczno-sanitarny dotyczący opieki nad podróżnymi na tym nowym 

etapie. Uwzględnia zalecenia Światowej Organizacji Turystyki i Światowej 

Organizacji Zdrowia, a także kryteria operatorów i agencji turystycznych mających 

siedzibę w kraju lub w głównych krajach, które wystawiają turystykę na Kubę. 

Powstał program o nazwie Więcej Higieny i Bezpiecznej Turystyki (T+HS), którego 

celem jest zapewnienie zgodności z nowymi standardami ustanowionymi przez 

COVID-19, obowiązującymi w obiektach państwowych i prywatnych, które zostały 

certyfikowane. 

OTO NOWE REGULACJE ZWIĄZANE Z PRZYJAZDEM PODRÓŻNYCH NA KUBA OD 15 

LISTOPADA: 

1. Po przybyciu na Kubę zaszczepieni pasażerowie muszą przedstawić 

zaświadczenie o szczepieniu (zielona przepustka) w formacie cyfrowym lub 

drukowanym. 

2. Wszystkie międzynarodowe szczepionki zatwierdzone przez władze 

farmaceutyczne lub służby zdrowia w odpowiednich krajach będą 

uznawane. 



3. Pasażerowie nieszczepieni muszą przedstawić negatywny wynik testu typu 

PCR (test molekularny), przeprowadzonego 72 godziny przed przybyciem 

na Kubę. 

4. Dzieci w wieku 12 lat, jeśli nie są zaszczepione, nie powinny przedstawiać 

wyniku testu PCR. 

5. Protokoły zdrowotne i higieniczne zaplanowane na czas przybycia 

podróżnych na Kubę będą koncentrować się na monitorowaniu osób z 

objawami i wykrywaniu temperatury. 

6. Wyrywkowo będą również przeprowadzane testy diagnostyczne. 

7. W przypadku pozytywnej oceny podróżnego ustalony protokół sanitarny 

określa przeniesienie do jednego z hoteli-szpitalów, które są obiektami 

turystycznymi posiadającymi zezwolenie Ministerstwa Turystyki i Zdrowia 

Publicznego na specjalistyczną pomoc medyczną. 

8. Przez cały czas w każdym ośrodku turystycznym będzie obecna pomoc 

medyczna. 

9. Protokoły pomocy medycznej są odpowiednio wzmocnione w obiektach 

turystycznych, gdzie należy zadbać o korzystanie z nasobucos w 

pomieszczeniach i w obecności innych osób, zachować dystans fizyczny (w 

zależności od pojemności poszczególnych pomieszczeń obiektu 

turystycznego). , środki do dezynfekcji rąk, pomiar temperatury m.in. 

10. Goście, którzy przyjadą na Kubę, będą mogli poruszać się po kraju i cieszyć 

się zarówno hotelami z różnych biegunów turystycznych, jak i prywatnymi 

domami w każdym mieście, restauracjami i kawiarniami, muzeami, parkami 

przyrody itp., które posiadają certyfikat Turystyki Bardziej Higieniczne i 

Bezpieczne # T + HS. 

11. Wszystkie środki transportu lądowego są dostępne w kraju dla obsługi 

turystycznej, takie jak taksówki, autobusy, wypożyczalnia samochodów, 

wycieczki kamperem. 

12. Obwody turystyczne i wycieczki są wznowione na całym terytorium kraju. 

Dodatkowo należy zauważyć, że: 

• W ciągu ostatnich dwóch lat na Kubie pojawiły się cztery tysiące nowych 

pokoi dostępnych dla turystyki. 

• Podróżni znajdą tu odnowione obiekty turystyczne i nowe usługi. 

• Zarejestrowano ulepszenia w łączności z Internetem. 

• Korzystanie z bezpłatnego Wi-Fi przez 30 minut na lotniskach. 

• Pojawiły się nowe platformy do internetowej sprzedaży usług i urządzeń do 

dokonywania płatności cyfrowych. W tym sensie w kantorach na 

lotniskach, przystaniach i obszarach turystycznych karty przedpłacone 

będą dostępne w darmowej walucie wymienialnej (MLC), którą turyści 

mogą nabyć, aby zapłacić za usługi na terytorium Kuby. Karty te są ważne 

przez 2 lata, a kwota, której podróżny nie wydał, opuszczając kraj, zostanie 

zwrócona, jeśli sobie tego życzy. 

 


