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Aktualne obostrzenia na podkarpackich przejściach
granicznych (COVID-19)
14.01.2021

Od 28 grudnia br. na granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z
przeciwdziałaniem COVID-19. Zmieniono kategorie osób zwolnionych z
kwarantanny. Na Podkarpaciu odprawy graniczne dokonywane są w
Budomierzu, Korczowej oraz w Medyce.
Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz
Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE (na
Podkarpaciu jest to granica z Ukrainą).

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii >>>>LINK<<<<

Więcej informacji dotyczących aktualnych zasad kwarantanny >>>>kliknij
tutaj<<<<

Aktualnie granicę z Ukrainą na Podkarpaciu można przekraczać w:
- Korczowej (ruch osobowy oraz towarowy),
- Medyce (ruch osobowy, w tym pieszy oraz towarowy). Nadal nie kursują
osobowe pociągi międzynarodowe z Ukrainy do Polski.
- Budomierzu (ruch osobowy oraz towarowy do 3,5 ton).
Nadal zamknięte jest przejście graniczne w Krościenku.
Na granicy z Ukrainą wciąż obowiązuje reżim sanitarny oraz ograniczenia
dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.
Kto może wjechać? Dowiedz się więcej: >>>>link<<<<
Na granicy wewnętrznej UE (na Podkarpaciu jest to granica z Republiką
Słowacką) nie są prowadzone kontrole graniczne. Jednak planując podróż

zagraniczną należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju
sąsiednim. Osoby wybierające się za granicę zachęcamy do zapoznania się z
obostrzeniami w krajach tranzytowych i docelowych. Informacje dostępne są m.in.
na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Szczegóły dostępne są po
wybraniu nazwy kraju >>>>LINK do strony internetowej MSZ<<<<
Bezpośrednie przekierowanie do aktualnych Informacji publikowanych przez MSZ
w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium:
●

●

Ukrainy
- podstrona "Polska na Ukrainie" >>>link<<<
- Informacje dla Podróżnych >>>link<<<
Słowacji
- podstrona "Polska na Słowacji" >>>link<<<
- Informacje dla Podróżnych >>>link<<<

INFOLINIA – COVID-19 / Koronawirus
+ 48 22 500 40 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:15-16:15).

