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Wszystkie niezbędne informacje na temat rejsu Harmony of the Seas z Barcelony - od wymagań 
dotyczących szczepień i testów, po odprawę 
 
Reguły postępowania tu zawarte dotyczą tylko gości odpływających z Barcelony (Hiszpania) na statku 
Harmony 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. 
 
Koniecznie zapoznaj się z dodatkowymi wymaganiami, obowiązującymi w Twoim kraju.  
 
Poniżej znajdują się najnowsze wymagania, dotyczące rejsów Royal Caribbean International 
wypływających z Cypru. Pamiętaj, aby 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. Należy pamiętać, że cała załoga na 
pokładzie Harmony of the Seas będzie w pełni zaszczepiona. 
 
Wymagania dotyczące testów 
 
1. Przed wyjazdem do Hiszpanii 
Wszyscy goście są proszeni o bieżące sprawdzanie zasad wjazdu do Hiszpanii 
https://www.spth.gob.es/faq?tab=2 
 
Zaszczepieni goście 
Zaszczepieni goście posiadający potwierdzenie szczepienia przeciwko COVID-19 nie potrzebują 
dodatkowych testów, aby wjechać do Hiszpanii. Zaszczepieni goście podróżujący do Hiszpanii z krajów 
UE będą musieli przedstawić Unijny Certyfikat Covid w formie elektronicznej (EU Digital COVID-19 
Certificate) podczas kontroli na lotnisku.  
Wszystkie osoby przyjeżdżające do Hiszpanii muszą wypełnić hiszpański formularz FCS przed 
wyjazdem do Hiszpanii: https://www.spth.gob.es/info-pcr  
 
Niezaszczepieni goście 
Niezaszczepieni goście w wieku od 12 do 17 lat, podróżujący do Hiszpanii z terenów wysokiego ryzyka, 
podawanych cotygodniowo przez władze Hiszpanii na stronie: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (RISK 
COUNTRIES / AREAS) będą musieli zorganizować i wykonać test RT-PCR, szybki test antygenowy lub 
inny test NAAT na własny koszt nie więcej niż 48 godziny przed przyjazdem do Hiszpanii i przedstawić 
jego negatywny wynik. Test ten jest wymagany przez rząd Hiszpanii, aby wjechać do kraju.  
Zaświadczenie musi być wydane w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim lub niemieckim na 
papierze lub w wersji elektronicznej. 
Wszystkie osoby przyjeżdżające do Hiszpanii muszą wypełnić hiszpański formularz FCS przed 
wyjazdem do Hiszpanii: https://www.spth.gob.es/info-pcr  

https://www.spth.gob.es/faq?tab=2
https://www.spth.gob.es/info-pcr
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.spth.gob.es/info-pcr
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2. W dniu wejścia na pokład w Barcelonie  
Wszyscy goście powyżej 2 roku życia przejdą, na koszt RCI, szybki test antygenowy podczas odprawy 
w porcie. Instrukcje dotyczące rezerwacji na test zostaną wysłane do gości drogą mailową na 14 – 18 
dni przed rejsem. 
Osoby poniżej 2 roku życia nie będą poddane testowi. 
 
3. W trakcie rejsu 
Wszyscy niezaszczepieni goście w wieku 12 – 17 lat zostaną poddani bezpłatnemu testowi na 
obecność COVID-19 mniej więcej w połowie trwania rejsu. Szczegóły zostaną podane gościom na 
pokładzie statku.  
 
4. Przed powrotem do domu 
Wszyscy goście powyżej 12 roku życia będą musieli wykonać bezpłatny szybki antygenowy test na 
pokładzie statku przed zakończeniem rejsu i zejściem na ląd w Barcelonie. Test ten jest wymagany 
przez rząd Hiszpanii do ponownego wjazdu na teren kraju. Szczegóły zostaną podane podczas rejsu. 
Jeśli goście mogą muszą wykonać test PCR na obecność SARS-CoV-2, aby ponownie wjechać do 
swojego kraju, zostaną one również wykonane na pokładzie statku na koszt RCI.  
 
 
 

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW 
Goście płynący z Barcelony będą musieli posiadać następujące dokumenty podczas wsiadania na 
statek. 
- 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.  
- negatywny wynik testu antygenowego wykonanego podczas odprawy na statek w porcie 
- 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 Hiszpanii, jak i do portów zawinięcia objętych planem podróży. 
 
 

KROKI, DZIĘKI KTÓRYM BEZPROBLEMOWO WEJDZIESZ NA POKŁAD 
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 do Hiszpanii. 
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 w Barcelonie. 
14 dni przed rejsem: wszyscy goście muszą zapisać się na test SARS-CoV-2, który odbędzie się w dniu 
wejścia na pokład w Barcelonie. Instrukcje wyślemy e-mailem przed rejsem.  
2 dni przed rejsem: Wypełnij formularz FCS https://www.spth.gob.es/ i pobierz kod QR, który w 
wersji papierowej lub elektronicznej pokażesz służbom lotniskowym przed wylotem do Barcelony. 
2 dni przed rejsem: Niezaszczepieni goście muszą przejść test RT-PCR nie wcześniej niż 48 godzin 
przed przybyciem do Hiszpanii. 
1 dzień przed rejsem: Wypełnij nasz kwestionariusz zdrowotny dla gości w aplikacji Royal App.  

https://www.spth.gob.es/
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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 powyżej 2 roku życia 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 wchodzenia na pokład prosimy nosić maseczkę ochronną i zachowywać dystans społeczny. 
 
NA POKŁADZIE 
 
Zasady dotyczące noszenia maseczek 
W przypadku rejsów wypływających z Barcelony 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.  
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. 
 
Mierzenie temperatury 
Podczas rejsów rozpoczynających się w Hiszpanii, zgodnie lokalnymi wytycznymi, pomiar temperatury 
ciała będzie miał miejsce codziennie podczas rejsu.  
 
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa – Muster Drill 
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. Restauracja bufetowa Windjammer będzie otwarta 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. 
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W ODWIEDZANYCH PORTACH  
Zaszczepieni goście nie muszą rezerwować wycieczki, aby zejść na ląd w Hiszpanii podczas rejsu z 
Barcelony na pokładzie Harmony 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. 
 
UWAGA! PORTY WE WŁOSZECH 
Zejście na ląd we Włoszech będzie możliwe wyłącznie w ramach wycieczek fakultatywnych Royal 
Caribbean dla wszystkich gości - bez względu na status zaszczepienia. Dodatkowo, podczas wycieczek 
we Włoszech należy mieć przy sobie certyfikat szczepienia, ponieważ jego przedstawienie jest 
wymagane przy wejściu do zabytków, restauracji i innych miejsc publicznych we Włoszech. 
Niezaszczepione osoby w wieku 12 - 17 lat muszą okazać negatywny wynik testu na obecność wirusa 
Sars-CoV-2 przy wejściu do zabytków, restauracji i innych miejsc publicznych we Włoszech; aby 
sprostać tym wymaganiom Royal Caribbean przeprowadzać będzie darmowe testy na pokładzie statku 
w trakcie rejsu przed przypłynięciem do Włoch; wymóg ten nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. 
 
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. 
 
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. 
 
Dokumenty w portach na trasie rejsu 
Goście, schodzący na ląd w krajach na trasie rejsu, będą zobowiązani do wypełnienia następujących 
dokumentów: 
- EU PLF: wszyscy goście schodzący na ląd we Włoszech muszą wypełnić formularz PLF (Passenger 
Locator Form) poprzez EUdPLF application: https://app.euplf.eu/#/  
- francuska déclaration sur l’honneur: wszyscy goście schodzący na ląd we Francji muszą wypełnić 
„oświadczenie pod przysięgą” https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage  
 
Nie są wymagane dodatkowe oświadczenia / formularze przy schodzeniu na ląd w portach 
hiszpańskich. 
 
 
  

https://www.royalcaribbean.com/booked
https://app.euplf.eu/#/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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PRZYGOTOWANIE DO POWROTU DO DOMU 
 
Testy przy wjeździe do Hiszpanii 
Wszyscy goście w wieku powyżej 2 lat będą musieli wykonać szybki test antygenowy przed 
opuszczeniem statku w Barcelonie w Hiszpanii. Jest to wymagane przez lokalne władze Hiszpanii; test 
może być również wykorzystany do okazania przy powrocie do swojego kraju. Po wejściu na pokład 
poinformujemy Cię, gdzie się udać, aby wykonać test; 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.  
 
Hiszpański formularz PLF (Passenger Locator Form) 
Wszyscy goście mogą zostać poproszeni o wypełnienie formularza PLF przed wyokrętowaniem. O 
szczegółach goście zostaną poinformowani na pokładzie.  
 
Formularz Passenger Locator Form 
Wiele krajów wymaga od gości wypełnienia formularza PLF przed podróżą do domu. Przed podróżą 
sprawdź wymagania lokalnych władz. 
 
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. Atrakcje 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. 
 
©2021 Royal Caribbean Cruises Ltd. Miejsce rejestracji statków: Bahamy. 


