
















 

 

 

 

Ministerstwo   Ministerstwo      Ministerstwo Transportu  

Zdrowia  Spraw Zagranicznych     i Dróg    

Republiki  Kirgiskiej  Republiki  Kirgiskiej     Republiki Kirgistanu   

nr 94     nr 3-p       nr 10 

13.01.2021 r.    13.01.2021 r      13 stycznia 2021 r.  . 

Ministerstwo Kultury,  „Lotnisko Międzynarodowe     Państwowa Służba Graniczna 

Informacji i Turystyki            “Manas” S.A. typu otwartego    Republiki Kirgistanu 

Republiki Kirgiskiej 

nr 12    nr 5     “46” 07 2021 r. 

13.01.2021 r.   13 stycznia 2021 r.    

 

 

WSPÓLNE  ZARZĄDZENIE 

 

W sprawie mechanizmów wdrożenia algorytmów postępowania zapobiegających  przedostawaniu 

się i rozprzestrzenianiu zakażenia koronawirusem (COVID-19)  

w odniesieniu do obywateli Republiki Kirgiskiej, cudzoziemców i bezpaństwowców 

przekraczających granicę państwową Republiki Kirgiskiej 

 

podróżujących krajowymi liniami lotniczymi 

 

         W celu podjęcia skutecznych środków zapobiegających przedostawaniu się  

i rozprzestrzenianiu zakażenia koronawirusem COVID-19, w tym nowego zmutowanego 

szczepu koronawirusa na terytorium Republiki Kirgiskiej, zarządzamy: 

 

1 Zatwierdzić: 

1.1. Algorytm postępowania zapobiegający przedostawaniu się  

i rozprzestrzenianiu zakażenia koronawirusem (COVID-19) w odniesieniu do obywateli 

Republiki Kirgiskiej, cudzoziemców i bezpaństwowców przekraczających granicę 

państwową Republiki Kirgiskiej na międzynarodowych lotniskach „Manas”, „Osz”, 

„Issyk-Kul” podczas wykonywania lotów międzynarodowych (załącznik 1). 

1.2. Algorytm postępowania zapobiegający przedostawaniu się i rozprzestrzenianiu zakażenia 

koronawirusem (COVID-19) w odniesieniu do obywateli Republiki Kirgiskiej, 

cudzoziemców i bezpaństwowców podczas wykonywania lotów wewnątrzkrajowych  

(załącznik 2). 

1.3. Algorytm postępowania zapobiegający przedostawaniu się i rozprzestrzenianiu 

zakażenia koronawirusem (COVID-19) w odniesieniu do obywateli Republiki 

Kirgiskiej, cudzoziemców i bezpaństwowców  podróżujących do Republiki Kirgiskiej 

transportem drogowym (załącznik 3). 

1.4. Kwestionariusz dla osób  podróżujących do Republiki Kirgiskiej (załącznik 4). 

 

2. Uznać za nieważne Wspólne zarządzenie „W sprawie mechanizmów wdrożenia 

algorytmów postępowania zapobiegających przedostawaniu się i rozprzestrzenianiu 

zakażenia koronawirusem (COVID-19) w odniesieniu do cudzoziemców  

 



i bezpaństwowców przekraczających granicę państwową Republiki Kirgiskiej, 

podróżujących krajowymi liniami lotniczymi” (Ministerstwo Zdrowia Republiki 

Kirgiskiej nr 751, Państwowa Służba Graniczna Republiki Kirgiskiej nr 477, Ministerstwo 

Transportu i Dróg Republiki Kirgiskiej nr 238, Międzynarodowy Port Lotniczy „Manas” 

S.A. typu otwartego, nr 201, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kirgiskiej  

nr 154-p, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Kirgiskiej nr 620, GTS Republiki 

Kirgiskiej nr 35-04/311 z dnia 25 września 2020) 

3. Zainteresowanym ministerstwom i departamentom: 

- Zapewnić wdrożenie mechanizmów i wskazać osoby odpowiedzialne za ścisłe 

przestrzeganie i wykonanie; 

- Poinformować osoby zaangażowane; 

-Opublikować niniejsze zarządzenie na oficjalnych stronach internetowych 

zaangażowanych ministerstw i departamentów. 

- Zapewnić kontrolę nad wykonaniem niniejszego zarządzenia. 

 

4. Załączniki nr 1 i 4 do niniejszego zarządzenia wchodzą w życie po upływie 10 dni od dnia 

podpisania, załączniki nr 2 i 3 wchodzą w życie dzień po jego podpisaniu.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do Wspólnego Zarządzenia 

nr 94 z dnia 13.01.2021 r. 

 

Algorytm  postępowania zapobiegający  przedostawaniu się i  rozprzestrzenianiu  zakażenia 

koronawirusem COVID-19 w odniesieniu do obywateli Republiki Kirgiskiej, cudzoziemców i 

bezpaństwowców przekraczających granicę państwową Republiki Kirgiskiej na 

międzynarodowych lotniskach „Manas”, „Osz”, „Issyk-Kul” podczas wykonywania lotów 

międzynarodowych 

 

        Podczas odprawy biletowo-bagażowej w obcych państwach obywatele Republiki 

Kirgiskiej, obcokrajowcy i bezpaństwowcy przedstawiają przedstawicielom linii lotniczych 

negatywny wynik badania PCR na obecność SARS-СоV-2. Na pokład mogą wejść tylko 

osoby bez klinicznych objawów zakażenia koronawirusem oraz posiadające zaświadczenie o 

negatywnym wyniku testu PCR na obecność SARS-CoV-2, wykonanego w ciągu ostatnich 

72 godzin od momentu pobrania próbek do analizy. Wymóg posiadania zaświadczenia o 

wykonanym teście PCR nie dotyczy: 

- pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych obcych państw w Republice 

Kirgiskiej (dalej RK); 

- pracowników organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw zlokalizowanych na 

terytorium RK, a także członków rodzin, z uprzednim zawiadomieniem o ich przybyciu za 

pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej MSZ); 

- członków delegacji obcych państw oraz organizacji międzynarodowych podróżujących na 

zaproszenie MSZ i innych właściwych organów państwowych; 

- członków załogi samolotów, a także dzieci w wieku przedszkolnym (do lat 7 włącznie) w 

towarzystwie swoich rodziców (przedstawicieli prawnych); 

- międzynarodowych obserwatorów  wyborów wjeżdżających do RK. 

 

Na pokładzie samolotu członkowie załogi linii lotniczych rozdają pasażerom „Kwestionariusz 

dla osób podróżujących do Republiki Kirgiskiej” 

 

Przy wjeździe do RK (w terminalach lotniczych) pasażerowie przekazują pracownikom  

Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej zaświadczenie o wynikach testu PCR oraz 

wypełniony „Kwestionariusz dla osób podróżujących do Republiki Kirgiskiej ” do dalszej 

analizy 

 

Konieczne jest używanie masek, środków antyseptycznych przez pasażerów na pokładzie 

samolotu, a także podczas przekraczania punktów kontrolnych granicy państwowej na 

międzynarodowych lotniskach Republiki Kirgiskiej. Pracownicy lotniska,  Punktów  Kontroli 

Sanitarno - Epidemiologicznej Ministerstwa Zdrowia Republiki Kirgiskiej oraz Służby 

Granicznej Republiki Kirgiskiej dbają o przestrzeganie zasad stosowania dystansu 

społecznego oraz używania masek przez pasażerów. 

 

Po otrzymaniu informacji od załogi samolotu o pasażerze / pasażerach z podejrzeniem 

zakażenia koronawirusem na pokładzie, identyfikowane są osoby, które mogły mieć kontakt z 

osobą zarażoną. Za osoby, które mogły mieć kontakt uważa się pasażerów siedzących obok: 2 

rzędy z przodu, 2 rzędy z tyłu i 1 rząd z boku, które podlegają obserwacji medycznej w miejscu 

zamieszkania.  



W przypadku konieczności identyfikacji osób mających kontakt z chorym na SARS-CoV-2, 

Międzynarodowe Porty Lotnicze „Manas”, „Osz” i „Issyk-Kul” przekazują listę pasażerów 

pracownikom  Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej. 

Po przylocie do międzynarodowego portu lotniczego Republiki Kirgiskiej  pracownicy  

Punktów Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej .przeprowadzają  pomiar temperatury na 

pokładzie samolotu /w halach przylotów w budynkach terminali lotniczych. 
 

                  ꜜ                                                                      ꜜ 
 

W przypadku wykrycia objawów klinicznych                              Brak objawów 

klinicznych 

(temperatura, kaszel i inne) u pasażerów i członków załogi) 

                           ꜜ                                                                                                           ꜜ 

Hospitalizacja przeprowadzona przez służbę  

Centrum Medycyny Ratunkowej (103)                                                Przepuszczeni do 

dalszego  

w miejscach wskazanych przez                                                                                 

podróżowania  

MZ Republiki Kirgiskiej 

 

                           ꜜ 

Przeprowadzenie przez pracowników  

Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej pełnej  

dezynfekcji pokładu samolotu na stanowisku sanitarnym 

 

 

Uwaga: 

W przypadku  upływu terminu ważności testu PCR (72 godziny) z przyczyn obiektywnych, 

związanych z lotem i opóźnieniami lotu, pasażerowie zobowiązani są do zrobienia testu PCR 

w miejscu przylotu (w portach lotniczych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Wspólnego Zarządzenia 

nr 94 z dnia 13.01.2021 r. 

 

 

 

Algorytm postępowania zapobiegający  przedostawaniu się i  rozprzestrzenianiu  

zakażenia koronawirusem COVID-19 w odniesieniu do obywateli Republiki Kirgiskiej, 

cudzoziemców i bezpaństwowców podczas wykonywania lotów wewnątrzkrajowych 

 
Na wszystkich etapach procedur związanych z wylotem i przed wejściem na pokład samolotu 

pracownicy lotniska, MSW RK i  Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej MZ RK  kontrolują 

ścisłe przestrzeganie zasad stosowania dystansu społecznego oraz używania masek przez pasażerów, 

a w trakcie lotu kontrolę na tym sprawują członkowie załogi samolotu. 

 

 

Po otrzymaniu informacji od załogi samolotu o pasażerze / pasażerach z podejrzeniem zakażenia 

koronawirusem na pokładzie,  ustalane są osoby, które mogły mieć kontakt z osobą zarażoną. Za 

osoby, które mogły mieć kontakt uważa się pasażerów siedzących obok: 2 rzędy z przodu, 2 

rzędy z tyłu i 1 rząd z boku, które podlegają obserwacji medycznej w miejscu zamieszkania.  

W przypadku konieczności identyfikacji osób mających kontakt z chorym na SARS-CoV-2, 

Międzynarodowe Porty Lotnicze „Manas”, „Osz” i „Issyk-Kul” przekazują listę pasażerów 

pracownikom  Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej 

Po przylocie do międzynarodowego portu lotniczego RK   Punktów  Kontroli Sanitarno - 

Epidemiologicznej przeprowadzają pomiar temperatury na pokładzie samolotu /w halach 

przylotów w budynkach  terminali lotniczych. 

                  ꜜ                                                                      ꜜ 
W przypadku wykrycia objawów klinicznych                            Brak objawów klinicznych 

(temperatura, kaszel i inne) u pasażerów i członków załogi 

                  ꜜ                                                                       ꜜ 

Hospitalizacja przeprowadzona przez służbę                                      Przepuszczeni do dalszego  

Centrum Medycyny Ratunkowej (103)                                                       podróżowania 

w miejscach wskazanych przez                                                                                  

MZ Republiki Kirgiskiej 

                  ꜜ 

Przeprowadzenie przez pracowników  

Punktów sanitarno-kwarantannowych pełnej  

dezynfekcji pokładu samolotu na stanowisku sanitarnym 

 

Uwaga: 

Po wykonaniu regularnych lotów pracownicy  Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej 

przeprowadzają całkowitą dezynfekcję samolotu w okresie nie dłuższym niż 72 godziny od daty 

ostatniego zabiegu, koszty zabiegów dezynfekcyjnych ponoszą linie lotnicze. 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Wspólnego Zarządzenia 

nr 94 z dnia 13.01.2021 r. 

 

 

Algorytm  postępowania zapobiegający  przedostawaniu się i  rozprzestrzenianiu  

zakażenia koronawirusem (COVID-19) w odniesieniu do obywateli Republiki Kirgiskiej, 

cudzoziemców i bezpaństwowców podróżujących do Republiki Kirgiskiej transportem 

drogowym 

 

         Obywatele Republiki Kirgiskiej, cudzoziemcy i bezpaństwowcy przekraczający granicę 

państwową Republiki Kirgiskiej (dalej KR) przez samochodowe punkty kontroli granicznej 

przedstawiają pracownikom  Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej zaświadczenie 

o negatywnym wyniku testu PCR  na obecność SARS-CoV-2,  przeprowadzonego w ciągu 

ostatnich 72 godzin od momentu pobrania próbek do analizy. Wymóg posiadania 

zaświadczenia o wykonanym teście PCR nie dotyczy: 

- pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych obcych państw w Republice 

Kirgiskiej (dalej RK); 

- pracowników organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw zlokalizowanych na 

terytorium RK, a także członków rodzin, z uprzednim zawiadomieniem o ich przybyciu za 

pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej MSZ); 

- członków delegacji obcych państw oraz organizacji międzynarodowych podróżujących na 

zaproszenie MSZ i innych właściwych organów państwowych; 

-  kierowców realizujących międzynarodowy transport towarowy i regularne międzynarodowe 

przewozy pasażerskie; 

- dzieci w wieku przedszkolnym (do lat 7 włącznie) w towarzystwie swoich rodziców 

(przedstawicieli prawnych). 

- międzynarodowych obserwatorów  wyborów podróżujących do RK. 
 

Podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Kirgiskiej przez samochodowe punkty 

kontrolne pracownicy  Punktów Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej wykonują pomiar 

temperatury u pasażerów i kierowców pojazdów samochodowych oraz dezynfekcję  

pojazdów ciężarowych.  Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej, Państwowej 

Straży Granicznej Republiki Kirgiskiej na przejściach granicznych kontrolują przestrzeganie 

dystansu społecznego i noszenia maseczek przez pasażerów i pieszych. 

                  ꜜ                                                                      ꜜ 
W przypadku wykrycia objawów klinicznych                        Brak objawów klinicznych 

wśród obywateli (temperatura, kaszel i inne)                          przepuszczeni do dalszego                                                               

przeprowadzona zostanie hospitalizacja w szpitalu przez służbę              podróżowania 

Centrum Medycyny Ratunkowej (103)                                                                           

w miejscach wskazanych przez                                                                                  

MZ Republiki Kirgiskiej 

                  ꜜ 

Pracownicy  Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej  

sporządzają obowiązkowy kwestionariusz dla osób, mogących 

mieć kontakt z osobą zarażoną i wysyłają ich na samoizolację lub 

obserwację, do momentu otrzymania wyników testu PCR, oraz przekazują 

informację do terytorialnych organów Centrum Zapobiegania  



Chorobom i Państwowego Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego 

oraz organów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

                  ꜜ 

Przeprowadzenie przez pracowników  

Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej pełnej  

dezynfekcji wnętrza pojazdu  na stanowisku sanitarnym 

 

 

Uwaga: 

- testy PCR nie są wymagane w przypadku zagranicznego personelu wojskowego, 

funkcjonariuszy organów ścigania i członków ich rodzin przejeżdżających przez terytorium 

Republiki Kirgiskiej do/z eksklaw Soch, Szachimardan, Tasz-Dobo i Czon-Kara; 

- w przypadku upływu terminu ważności testu PCR (72 godziny) z  przyczyn obiektywnych 

związanych z ruchem tranzytowym, cudzoziemcy i bezpaństwowcy są zobowiązani do 

poddania się badaniu PCR w miejscu przyjazdu z wypełnieniem obowiązkowego 

kwestionariusza (w punktach kontrolnych). 

- Pracownicy  Punktów  Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej przeprowadzają dezynfekcję 

pojazdów ciężarowych, a kosztami dezynfekcji należy obciążyć przewoźnika towaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

do Wspólnego Zarządzenia 

nr 94 z dnia 13.01.2021 r. 

 

Kwestionariusz dla osób podróżujących do Republiki Kirgiskiej. 

 

 

Dla pasażerów rejsu 

__________________________________________________________________ 

(nazwa i numer rejsu) 

 

1. Imię i nazwisko _______________________________________________ 

2. Rok urodzenia ________________________________________________ 

3. Nr paszportu _________________________________________________ 

4. Kraj przyjazdu ________________________________________________ 

5. Posiadam zaświadczenie PCR    Tak           Nie 

6. Obywatelstwo ________________________________________________ 

7. Data ostatniego testu PCR _______________________________________ 

8. Numer miejsca w samolocie _____________________________________ 

9. Adres miejsca przyjazdu/pracy w RK______________________________ 

miejsca zamieszkania __________________________________________ 

10.  Telefony kontaktowe __________________________________________ 

11.  Podpis i data przyjazdu ________________________________________ 

 

 

Za podanie nierzetelnych (fałszywych) informacji w kwestionariuszu możecie państwo zostać 

pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej. 

 


