
 
 

PRZYGOTOWANIE DO REJSU JEWEL OF THE SEAS Z CYPRU 
 

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat rejsu statkiem Jewel of the Seas z Cypru - od wymagań 
dotyczących szczepień i testów, po odprawę 
 
Reguły postępowania tu zawarte dotyczą tylko gości odpływających z Limassol na Cyprze na statku 
Jewel of the Seas. Będą one aktualizowane w miarę rozwoju sytuacji związanej ze zdrowiem 
publicznym. Wytyczne dla wszystkich innych portów wyjścia są wciąż opracowywane we współpracy z 
władzami krajowymi i lokalnymi. Goście, którzy dokonali rezerwacji otrzymają wszystkie niezbędne 
informacje przed wypłynięciem, jednak mogą one ulec zmianie. 
 
Poniżej znajdują się najnowsze wymagania, dotyczące rejsów Royal Caribbean International 
wypływających z Cypru. Pamiętaj, aby koniecznie zapoznać się z lokalnymi i rządowymi wytycznymi w 
Twoim kraju w zakresie opuszczania i ponownego przekraczania granic państwa.  
 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ I TESTÓW 
 
Wymagania dotyczące szczepień 
Wszyscy goście w wieku 18 lat i starsi muszą być w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19 (wszystkimi 
niezbędnymi dawkami – w zależności od szczepionki), co najmniej 14 dni przed wypłynięciem. Goście 
w wieku poniżej 18 lat nie muszą być zaszczepieni — ale jeśli są, mogą trzymać się wytycznych 
dotyczących testowania dla w pełni zaszczepionych gości.  
Cała załoga na pokładzie Jewel of the Seas będzie w pełni zaszczepiona. 
 
Wymagania dotyczące testów 
 
1. Przed wyjazdem na Cypr 
 
Zaszczepieni goście, którzy posiadają ważne zaświadczenie o szczepieniu wydane przez władze 
państw wymienionych https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers , będą mogli 
podróżować do Republiki Cypryjskiej bez konieczności wykonywania testu. Losowe pobieranie próbek 
laboratoryjnych RT-PCR może być przeprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Cypryjskiej. 
 
Niezaszczepieni goście w wieku od 12 do 17 lat będą musieli zorganizować i wykonać test RT-PCR na 
własny koszt nie więcej niż 72 godziny przed przybyciem na Cypr. Test ten jest wymagany przez rząd 
Cypru, aby wjechać do kraju. W zależności od klasyfikacji kraju zamieszkania, może być wymagane 
wykonanie na własny koszt dodatkowych badań po przybyciu na lotnisko na Cyprze 
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories . Przed podróżą prosimy o zapoznanie się z 
wymaganiami rządowymi w Twoim kraju, dotyczącymi wjazdu na teren państwa.  
 
2. W dniu wejścia na pokład na Cyprze 
 
Wszyscy goście powyżej 2 roku życia przejdą na koszt RCI szybki test antygenowy podczas odprawy w 
porcie. Wejście na pokład będzie możliwe po uzyskaniu negatywnego wyniku tego testu. Drogą 
mailową wyślemy instrukcje do rejestracji na test na 14-18 dni przed rejsem. 
 
3. Przed powrotem do domu 
 
Wszyscy goście powyżej 2 roku życia będą musieli wykonać bezpłatny szybki antygenowy test na 
pokładzie statku przed ponownym zejściem na ląd w Limassol na Cyprze. Test ten jest wymagany 
przez lokalne władze Cypru i może być również wykorzystany do okazania przy powrocie do swojego 
kraju. Szczegóły zostaną podane podczas rejsu. 
 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories
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LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW 
Goście wypływający z Cypru będą musieli posiadać następujące dokumenty podczas wsiadania na 
statek. 
- przepustka Cyprus Flight Pass: Goście w każdym wieku, przylatujący na Cypr muszą wypełnić 
przepustkę Cyprus Flight Pass w ciągu 48 godzin od podróży na Cypr. Możesz to zrobić, korzystając z 
linku https://cyprusflightpass.gov.cy/ .  
- dowód szczepienia: Royal Caribbean wymaga, aby goście w wieku 18 lat i starsi zostali w pełni 
zaszczepieni. Po przybyciu do portu zaszczepieni goście muszą ukazać swój status zaszczepienia w 
zatwierdzonej przez rząd aplikacji lub posiadać zaświadczenie z urzędu zdrowia lub od lekarza 
pierwszego kontaktu.  
Należy pamiętać, że karty szczepień nie będą akceptowane jako dowód szczepienia. 
- paszport / europejski dowód osobisty: Goście w każdym wieku muszą posiadać paszport ważny 
przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu do kraju ojczystego. Obywatele UE mogą również 
okazać swój europejski dowód osobisty.  
- kwestionariusz zdrowotny: Goście w każdym wieku muszą wypełnić przed rejsem kwestionariusz 
zdrowotny w aplikacji Royal Caribbean. Będzie on dostępny w aplikacji dzień przed wejściem na 
pokład. 
- ewentualna wiza: Wszyscy goście muszą upewnić się, że sprawdzili swoje wymagania wizowe 
dotyczące wjazdu zarówno do Republiki Cypryjskiej, jak i do portów zawinięcia objętych planem 
podróży. 
 
 

PRZYGOTUJ SIĘ DO REJSU 
Zaszczep się: Jest to wymagane dla gości w wieku 18 lat i starszych — upewnij się, że przyjąłeś pełną 
dawkę co najmniej 14 dni przed przyjazdem na Cypr. 
30 dni przed rejsem: Pobierz aplikację Royal Caribbean i odpraw się na rejs. Wybierz w aplikacji 30-
minutowy przedział czasu przybycia do portu w dniu wejścia na pokład na Cyprze. 
14 dni przed rejsem: niezaszczepieni goście muszą zapisać się na test na obecność SARS-CoV-2, który 
odbędzie się w dniu wejścia na pokład na Cyprze. Instrukcje wyślemy e-mailem przed rejsem.  
3 dni przed: Niezaszczepieni goście muszą przejść test RT-PCR nie wcześniej niż 72 godziny przed 
przybyciem na Cypr. 
2-5 dni przed rejsem: Na co najmniej 48 godzin przed przybyciem na Cypr złóż wniosek o przepustkę 
Cyprus Flight Pass https://cyprusflightpass.gov.cy/ - we wniosku należy dodać negatywny wynik testu 
RT-PCR dla osób niezaszczepionych. 
1 dzień przed rejsem: Wypełnij nasz kwestionariusz zdrowotny dla gości w aplikacji Royal App (do 
pobrania tutaj: https://www.royalcaribbean.com/booked/royal-app ). 
 
 

CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ W DNIU WEJŚCIA NA POKŁAD  
Przygotowanie do wejścia na pokład 
- Wszystkich gości poinformujemy o wyznaczonej godzinie przyjazdu, zalecamy jak najszybsze 
dokonanie odprawy on-line, aby móc wybrać preferowaną godzinę. 
- Ważne jest, aby przybyć na pokład w wyznaczonym czasie. Niezastosowanie się do tego spowoduje 
opóźnienie wejścia na pokład. 
- Wszyscy goście zostaną poproszeni o wykonanie badania stanu zdrowia w porcie i dostarczenie 
wymaganej dokumentacji. 
- Wszyscy goście będą również musieli wykonać szybki test antygenowy po przybyciu do portu i 
odczekać chwilę na wyniki testu. Po przyjeździe zostaniesz przeprowadzony krok po kroku przez cały 
proces.  
- Podczas odprawy i wchodzenia na pokład prosimy nosić maseczkę ochronną i zachowywać dystans 
społeczny. 
 

https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://www.royalcaribbean.com/booked/royal-app
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NA POKŁADZIE 
Zasady dotyczące noszenia maseczek 
W przypadku rejsów wypływających z Cypru prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami 
dotyczącymi noszenia maseczek na pokładzie. Nieustannie dostosowujemy tę politykę do 
najnowszych standardów i będziemy aktualizować informacje o wszelkie zmiany.  
 
Na zewnątrz i wewnątrz na pokładzie 
Wszyscy goście w wieku 6 lat i starsi muszą nosić maskę we wszystkich miejscach publicznych 
wewnątrz i na zewnątrz, chyba że jedzą, piją lub siedzą przy basenie. Maski nie są wymagane w 
kajutach, o ile jesteś tylko ze swoimi towarzyszami podróży. Maski nie są dozwolone w basenie ani 
podczas jakiejkolwiek aktywności, w której mogą się zamoczyć. 
 
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa – Muster 2.0 
Obowiązkowe ćwiczenie na początku każdego rejsu mające na celu poinstruowanie gości, gdzie 
powinni się udać w mało prawdopodobnym przypadku zagrożenia. Goście ukończą ćwiczenie w swoim 
czasie za pośrednictwem aplikacji Royal Caribbean. Wszyscy goście będą musieli odwiedzić swoją 
stację zbiórki – wyznaczoną lokalizację, aby zakończyć proces. 
 
Wyżywienie 
Rezerwacje są zalecane i można ich dokonać przed wejściem na pokład za pomocą programu Cruise 
Planner w naszych restauracjach, Main Dining Room lub Windjammer. Po wejściu na pokład możesz 
również zarezerwować posiłki, korzystając z aplikacji Royal Caribbean lub dzwoniąc na linię 
rezerwacyjną. Windjammer będzie otwarty w porze śniadania i lunchu, a posiłki będą podawane przez 
członków załogi, aby uniknąć dzielenia się przez gości przyborami do serwowania.  
Jeśli chcesz jeść z innymi uczestnikami rejsu, możecie łatwo połączyć swoje rezerwacje, korzystając z 
aplikacji Royal App, dzwoniąc do przedstawicielstwa RCI lub do swojego agenta. 
 
Rozrywka 
Pamiętaj, aby zarezerwować interesujące Cię spektakle po wejściu na pokład, korzystając z aplikacji 
Royal Caribbean. Przewidujemy ograniczoną liczbę miejsc, aby umożliwić fizyczny dystans. Chcąc 
jednak zapewnić wszystkim szansę na cieszenie się naszymi atrakcjami, będziemy również oferować 
więcej spektakli podczas całego rejsu. 
 
W ODWIEDZANYCH PORTACH  
Zaszczepieni goście nie muszą rezerwować wycieczki, aby zejść na ląd podczas rejsu z Cypru na 
pokładzie Jewel of the Seas.  
Niezaszczepieni goście oraz zaszczepieni goście, którzy chcą zejść na ląd z niezaszczepionymi dziećmi 
mogą zejść z pokładu statku wyłącznie w ramach zakupionej od armatora organizowanej wycieczki 
fakultatywnej. Royal Caribbean oferuje duży wybór wycieczek, które można wykupić z wyprzedzeniem 
poprzez Cruise Planner https://www.royalcaribbean.com/booked lub bezpośrednio na pokładzie 
statku. 
 
Nieustannie monitorujemy sytuację pandemiczną we wszystkich odwiedzanych przez nas miejscach i 
będziemy informować gości o jakichkolwiek zmianach.  
 
Wycieczki fakultatywne 
Koniecznie sprawdź naszą ofertę wycieczek fakultatywnych — ściśle współpracowaliśmy z lokalnymi 
organizatorami wycieczek, aby upewnić się, że przestrzegają opisanych przez nas protokołów 
zdrowotnych i aby zaoferować gościom różnorodny wybór, dopasowany do różnych zainteresowań i 
budżetów. Już teraz możesz rezerwować wycieczki w Cruise Planner. 
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Lokalne przepisy 
Wchodząc do portu, należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących masek i 
fizycznego dystansu. Podczas wycieczek brzegowych przewodnik poinformuje Cię, kiedy potrzebna 
będzie maska. 
 
 
PRZYGOTOWANIE DO POWROTU DO DOMU 
 
Testy przy wjeździe na Cypr 
Wszyscy goście w wieku powyżej 12 lat będą musieli wykonać szybki test antygenowy przed 
opuszczeniem statku w Limassol na Cyprze. Jest to wymagane przez lokalne władze Cypru.  
Jeżeli goście potrzebują okazać wynik testu RT-PCR przy powrocie do swojego kraju, będzie on 
wykonany na pokładzie statku na koszt Royal Caribbean na koniec rejsu. Szczegóły będą podane 
podczas rejsu. 
Niezaszczepieni goście w wieku 12 – 17 lat, którzy zdecydują się przedłużyć swój pobyt na Cyprze po 
rejsie lub mieszkają na Cyprze, mogą zostać poproszeni o wykonanie testu przy wysiadaniu, a w 
niektórych przypadkach, jeśli pobyt jest dłuższy niż 3 noce, mogą być zmuszeni do poddania się 
kwarantannie, z dodatkowym testem RT-PCR pod koniec kwarantanny. Wymogi te będą zależeć od 
tego, jak Grecja (jako nasz port zawinięcia) będzie sklasyfikowana przez rząd Cypru.  
 
Po wejściu na pokład poinformujemy Cię, gdzie się udać, aby wykonać test. Test zostanie 
przeprowadzony przed zakończeniem rejsu, a goście otrzymają kopię wyniku.  
Większość rządów, które wymagają przeprowadzenia testu przy ponownym wjeździe do kraju, 
wymaga przeprowadzenia go w ciągu 72 godzin od podróży. Goście powinni więc zaplanować lot do 
domu w ciągu 24 godzin od opuszczenia statku, aby wynik testu mieścił się w obowiązującym 
przedziale czasowym.  
Upewnij się, że zapoznałeś się z lokalnymi zasadami dotyczącymi podróżowania, które obowiązują w 
Twoim kraju zamieszkania, szczególnie pod kątem dodatkowych testów, które mogą być wymagane 
po przyjeździe do domu.  
 
Formularz Passenger Locator Form 
Wiele krajów wymaga od gości wypełnienia formularza PLF przed podróżą do domu. Przed podróżą 
sprawdź wymagania lokalnych władz. 
 
Formularz deklaracji Republiki Cypryjskiej 
Wszyscy goście są zobowiązani do wypełnienia formularza deklaracji po powrocie na Cypr po 
zakończeniu rejsu. Dodatkowe informacje zostaną podane na pokładzie. 
 
Protokoły dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, zasady postępowania gości, a także regionalne 
ograniczenia dotyczące podróży oraz zezwolenie na odwiedzenie portów zawinięcia mogą ulec 
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, w oparciu o bieżącą ocenę, standardy zdrowia 
publicznego i wymagania rządowe. Doświadczenia na pokładzie i w miejscu docelowym, dodatkowe 
atrakcje, trasy i zasady zachowania gości różnią się w zależności od statku i miejsca docelowego oraz 
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
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