Нові правила перетину кордонів України: РОЗ'ЯСНЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ТЕСТИ
Починаючи з 24.03.2021, усі туристи-громадяни України після повернення додому (неважливо, з
якої країни) мусять або здати ПЛР-тест на Covid-19, або погодитись на 14-денний карантин.
При в'їзді в Україну:
1) Всі громадяни України підпадають під самоізоляцію/обсервацію (не має значення, з якої країни
громадянин прямує) - шляхом встановлення мобільного додатку "Вдома". Виключення - діти до 12 років.
Термін самоізоляції - 14 днів, за адресою, яка буде вами вказуватись при встановленні додатку в
аеропорту.
Звільняються від самоізоляції/обсервації громадяни України:
- які мають на руках негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до перетину кордону;
- шляхом самостійного тестування по прильоту до кінцевого пункту призначення.
При негативному результаті відбувається автоматична передача даних в єдину електронну систему
Центру громадського здоров’я України (ЦГЗ).
При встановленні в аеропорту додатку вказується адреса, де ви будете проходити ізоляцію, і згідно цієї
адреси є термін про передачу результатів. Київ та область - протягом 24 год. Регіони - 48 год після
прибуття.
2) Всі іноземці (включаючи дітей та якщо посвідка на проживання є тимчасовою) повинні мати
негативний ПЛР- тест, зроблений не пізніше 72 годин до перетину державного кордону (неважливо, з якої
країни іноземець летить) та поліс медичного страхування. Застосування самоізоляції або обсервації до
іноземців не здійснюється. Якщо немає тесту — ВІДМОВА У В’ІЗДІ.
Звільняються від тестів і страховок окремі категорії іноземних громадян (згідно ПКМУ 1236).
Розгорнуто: Починаючи з 00:00 24.03.2021 всі пасажири, які не є громадянами України, при в’їзді в Україну повинні:
1) мати підтвердження негативного ПЛР тесту на COVID-19 , оформленого на будь-якій офіційній мові ЄС. Тест має бути зробленим
не більш ніж за 72 години до в’їзду в країну;
2) мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною
страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією - партнером на
території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в
Україні.
Вищезазначені вимоги не розповсюджуються на:
- іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України;
- осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту;
- працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав;
- представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові
перевезення;
- членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден;
- членів поїзних і локомотивних бригад;
- військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО “Партнерство заради
миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

Клініки, де можна пройти тестування, та знижки для туристів Феєрії
Туристи, які здавали тести в лабораторіях ДніпроЛаб перед вильотом в Марса-Алам, мають право на
отримання 50% знижки при повторній здачі тесту після повернення. До сплати: 500 грн.
Для цього потрібно надати працівнику лабораторії номер рахунку квитанції замовлення до поїздки.
Попередній запис до лабораторії не потрібен.
Лабораторії ДніпроЛаб, які працюють в суботу-неділю: Шептицького, 5 та Велика Житомирська до
19:00. Неділя до 15:00 - Маяковського, 20 та Декабристів, 5. Всі адреси лабораторій ДніпроЛаб тут.
Інші лабораторії по м.Київ, які працюють у неділю:
НікоЛаб 740 грн,
Хелсі Лаб 725 грн,
Діла 1080 грн,
Сінево 891 грн
Тестування в аеропорту Бориспіль
В аеропорту Бориспіль (термінал D) розташовані наступні лабораторії:
 CSD лабораторія 1500 грн - одразу після прикордонників (перед отриманням багажу) результат через 6-7 год
Інші лабораторії в терміналі D (після отримання багажу, зона реєстрації внутрішніх рейсів) - перед
виходом з аеропорту потрібно піднятись на другий поверх:
 Adonis 850 грн, результат протягом 24 год
 Ескулаб 890 грн, результат протягом 12-24 год
 МедЛаб 1050 грн, результат протягом 48 год

