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INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że
w dniu 10 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262), wskazujące nowe
uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in. następujące zmiany:
-

w okresie od 10 lipca do 31 sierpnia 2021 r. rozszerzony został katalog osób
zwolnionych z odbycia obowiązkowej kwarantanny; oprócz osób ujętych w przepisach
dotychczas obowiązujących z odbycia obowiązkowej kwarantanny zwolnione zostały
osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
wykonanego po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska, przed odprawą
graniczną – które podróż rozpoczęły z państwa, które uzgodniło z RP zasady
przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii
wywołanej zakażeniami SARS-CoV-2; informację o państwach, które dokonały ww.
uzgodnienia z RP podaje do publicznej wiadomości Minister Spraw Zagranicznych;

-

od 17 lipca 2021 r. osoby podróżujące do Polski samolotem – przed dokonaniem
odprawy – mają możliwość wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego także w postaci
elektronicznej (eKLP); elektroniczna karta zastępuje dotychczas stosowane karty
papierowe; przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją nadal
wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty
Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany przez personel pokładowy;

-
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