
Numer 21: Styczeń 2022

TAT NEWSLETTER 

Szanowni Partnerzy,

Mamy nadzieję, że wszyscy przeżywacie wspaniały początek 
roku 2022.

Przedstawiamy więcej informacji na temat aktualnych 
regulacji związanych z wjazdem do Tajlandii. Niedawno 
tajlandzkie Centrum Administracji Sytuacyjnej COVID-19 
(CCSA) zatwierdziło wznowienie programu wjazdowego TEST 
& GO, który umożliwia wjazd do Tajlandii ze zwolnieniem 
z kwarantanny dla w pełni zaszczepionych podróżnych 
z dowolnego kraju na całym świecie ze skutkiem od 1 lutego 
2022 r. Ponadto zatwierdzono również ponowne otwarcie 
miejsc docelowych w strefie sandboxowej Pattaya i Ko Chang 
oraz ponowne wprowadzenie programu Sandbox Extension. 
Obecnie w wielu miejscach w Tajlandii trwają ulepszenia 
i bardziej złagodzone ograniczenia.

Nadszedł czas, aby zaplanować zimowe wakacje 
w niesamowitej Tajlandii!

Z poważaniem, 
Biuro TAT w Pradze

Aktualizacje dotyczące wstępu do Tajlandii od 1 lutego 2022 r.

Program TEST & GO 

Od 1 lutego 2022 r. w pełni zaszczepieni podróżni z 
dowolnego kraju na całym świecie mogą ubiegać się 
o wjazd do Tajlandii w ramach programu TEST & 
GO. Podróżni muszą uzyskać kod QR TEST & GO 
Thailand Pass za pośrednictwem https://
tp.consular.go.th/. System zostanie ponownie otwarty 
dla nowych aplikacji TEST & GO od 1 lutego 2022 r. 
(09:00 czasu tajlandzkiego).

Wszystkie nowe wnioski TEST & GO muszą 
dostarczyć dowód przedpłaty za 2 oddzielne noce 
zakwaterowania w zatwierdzonych certyfikowanych 
hotelach SHA Extra Plus w dniu 1 i 5, a także 
opłaconą z góry rezerwację na 2 testy RT-PCR w 
dniu 1 i 5. Przedpłata za dzień 1 musi obejmować 
zakwaterowanie, test oraz umówiony transfer z 
lotniska do hotelu.

Podróżni mogą zarezerwować zakwaterowanie w 
dwóch różnych hotelach w dniu 1 i 5. Jednak 
zarówno w dniu 1, jak i  5 muszą być gotowi w 
pokoju, aby uzyskać wynik testu RT-PCR, który 
zwykle trwa około 6-24 godzin. Wszyscy podróżni 
muszą również pobrać i zainstalować aplikację 
MorChana i mieć ją włączoną przez cały czas w celu 
podjęcia środków zapobiegawczych COVID-19 oraz 
odnotowania wyniku testu w dniu 5-6 w aplikacji. 
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Thailand’s vaccination rollout has been slower than 

many EU countries. Only a relatively small 

percentage of Thailand’s population have so far been 

vaccinated. However, Phuket has inoculated over 75%

of the island’s population to be ready for welcoming 

foreign visitors.

WILL I HAVE TO WEAR A MASK?

Since the early days of COVID-19, Thai people were

encouraged to wear the masks. The overwhelming 

majority have done so without any fuss. In the first

half of 2021, the Thai government made it

compulsory to wear masks in public. Although the

regulations may be relaxed in July, especially in 

Phuket, all visitors are kindly asked to observe local 

rules. Although it is unlikely you will be required to 

wear a mask on the beach if you are adhering to social 

distancing, you are requested to observe any local 

rules that may be in place which include wearing a

mask in taxis and minibuses. Please also observe any 

signs that ask you to scan your temperature and wear

masks inside shops or malls.

I OWN A PROPERTY IN PHUKET. CAN I STAY 

AT MY HOUSE OR CONDO INSTEAD OF A SHA

PLUS HOTEL?

All international arrivals must book a stay at SHA

Plus accommodation. Staying in a private residence is

not allowed. The only exception is if the residence or

condominium has been issued with a SHA Plus

certificate.

AM I FREE TO TRAVEL AROUND PHUKET

INDEPENDENTLY?

Yes. The only exception may possibly be the initial 

arrival and transfer to your hotel from the airport 

which is required to take SHA Plus. During your stay 

in Phuket, you will need to keep the alert app 

activated on your smartphone.

CAN I TRAVEL TO OTHER ISLANDS?

You can visit islands in Phuket province, but only Ko 

Racha, Ko He, Ko Maprao, etc. at any time during 

your stay. But Phi Phi is in Krabi province and James

Bond Island is in Phang Nga province. For any island 

trips, it is recommended to book excursions with SHA

Plus-certified companies.

WHEN CAN I TRAVEL TO OTHER AREAS OF
THAILAND, AND DO I NEED ANY EXTRA

DOCUMENTS?

You need to stay in Phuket for a minimum of 14 nights.
After that, you are free to travel within Thailand, e.g., by 

road to Phang Nga or Krabi, or fly to Bangkok, Chiang 

Mai, etc. Wherever you travel, keep your passport with you 
together with your vaccine certifica te and a negative for

COVID-19 test result.

Thank you very much for your kind interest on Phuket 

Sandbox. Please keep updating on news and 

information on Phuket Sandbox at tatnews.org or e-

mail us at tatprague@tat.or.th.
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Program SANDBOX 

Program Sandbox rozszerzył się od 1 lutego 2022 r. Pattaya i Ko Chang znalazły się 
wśród ponownie otwartych miejsc docelowych, dołączając do istniejącego programu 
Sandbox Krabi, Phang-Nga, Phuket i Samui. Program Sandbox Extension zostanie 
również wprowadzony między Phuket, Phang-Nga, Krabi i Koh Samui/Ko Pha-
ngan/Ko Tao, gdzie podróżni w ramach programu będą mogli podróżować przez 
pierwsze 7 dni w Tajlandii.

Kwalifikujące się miejsca docelowe w strefie sandboxowej w Tajlandii:

• Istniejące: Krabi, Phang-Nga, Phuket i Surat Thani (Ko Samui, Ko Pha-ngan i 
Ko Tao).

• Od 1 lutego 2022: Chon Buri (Bang Lamung, Pattaya, Si Racha, Si Chang i 
Sattahip – tylko Na Jomtien i Bang Saray) oraz Trat (Ko Chang).

• Od 1 lutego 2022 r.: rozszerzenie Sandbox — Phuket, Phang-Nga, Krabi i Koh 
Samui/Ko Pha-ngan/Ko Tao.

Aby wjechać do miejsc docelowych w strefach sandboxowych podróżni muszą 
wcześniej uzyskać następujące dokumenty:

• Kod QR dla Tajlandii Pass, który można zastosować za pośrednictwem https://
tp.consular.go.th/.

• Zaświadczenie lekarskie z wynikami laboratoryjnymi RT-PCR wskazujące, że 
COVID-19 nie został wykryty, wydane nie więcej niż 72 godziny przed 
podróżą.

• Podróżujący w wieku poniżej 6 lat, podróżujący z rodzicami/opiekunami z 
ujemnym wynikiem testu RT-PCR w ciągu 72 godzin przed podróżą, nie muszą 
mieć ujemnego wyniku testu RT-PCR przed przyjazdem i mogą mieć 
wykonany test śliny przy wjeździe na teren Królestwa Tajlandii.

• Polisa ubezpieczeniowa z ochroną nie mniejszą niż 50 000 USD.

• Potwierdzona wpłata za minimum 7 dniowy pobyt w hotelu SHA++ wraz z 
wcześniejszą rezerwacją transferu z lotniska do hotelu. Ponadto rezerwację 
testu 2 RT-PCR można zarezerwować na stronie http://thailandpsas.com dla 
podróżnych do Phuket, Phang-Nga i Krabi. W przypadku innych miejsc 
docelowych z piaskownicą rezerwację testu RT-PCR można uzgodnić z 
hotelem.

• Podróżni na Koh Samui, Koh Phangan i Koh Tao mogą zmienić 
zakwaterowanie 3 razy w ciągu pierwszych 7 dni (mogą zarezerwować 3 różne 
hotele). Muszą jednak pozostać pierwszą noc na Koh Samui i uzyskać 
negatywny wynik pierwszego testu RT-PCR, zanim będą mogli zmienić 
zakwaterowanie na inne hotele na Koh Samui, Koh Pha-ngan lub Koh Tao. 
Mogą też zarezerwować 3 różne hotele na samej wyspie Koh Samui.

Zaświadczenie o szczepieniu/wyzdrowieniu COVID-19:

• Każda osoba w wieku 18 lat i starsza musi zostać w pełni zaszczepiona na COVID-19 zatwierdzoną szczepionką co najmniej 14 dni przed 
podróżą do Tajlandii.

• Podróżni w wieku 12-17 lat podróżujący do Tajlandii bez opieki muszą zostać zaszczepieni co najmniej 1 dawką zatwierdzonej szczepionki. 
Osoby podróżujące z rodzicami/opiekunami są zwolnione z tego wymogu.

• Podróżni w wieku 6-11 lat, podróżujący z rodzicami/opiekunami są zwolnieni z tego wymogu.

• Podróżni z historią zakażenia COVID-19, którzy wyzdrowieli dzięki leczeniu, oraz podróżni, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę 
zatwierdzonej szczepionki po zakażeniu, muszą posiadać zaświadczenie o wyzdrowieniu z powodu COVID-19.

Należy pamiętać, że podróżni z negatywnym wynikiem testu mogą korzystać z atrakcji turystycznych w obszarach sandboxowych przez 7 dni, ale 
muszą wracać do wcześniej zarezerwowanego zakwaterowania na noc. Podróżni muszą przejść drugi test w dniach 5-6 lub gdy wystąpią objawy ze 
strony układu oddechowego. Po 7 nocach z negatywnym wynikiem testu RT-PCR mogą podróżować do innych miejsc w Tajlandii.

W przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19 podróżni zostaną skierowani do placówki opieki zdrowotnej w celu odpowiedniego leczenia, 
którego koszty muszą być pokryte wymaganym ubezpieczeniem.

Wszyscy podróżujący zostaną poproszeni o pobranie i zainstalowanie aplikacji MorChana, która musi być cały czas włączona w celu podjęcia 
środków zapobiegawczych COVID-19 oraz zapisanie wyniku testu w dniu 5-6 w aplikacji.

Prosimy o sprawdzanie bieżących aktualności i informacji na stronie www.tatnews.org lub o kontakt pod adresem tatprague@tat.or.th.
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