
REIZEN NAAR IJSLAND
REIZEN NAAR IJSLAND VANUIT EEN RISICOLAND

• Alle reizigers moeten zich vooraf registreren voordat ze in IJsland aankomen en hun 
vertrekdag bevestigen, indien beschikbaar.

• Het kunnen aantonen van een certificaat van een negatieve PCR-test tegen Covid-19. 
Snelle antigeentesten zijn niet geldig. De test mag maximaal 72 uur oud zijn. 

• Iedereen moet bij aankomst in IJsland een test ondergaan, ook kinderen

• Testen en quarantaine: iedereen moet vijf dagen in quarantaine en aan het einde van de 
quarantaine nog een test doen. De overheid van IJsland heeft een lijst met accommodaties 
waarin je in quarantaine kan verblijven. Klik hier voor de lijst.

• Ga direct vanaf de luchthaven naar de quarantainelocatie, dit kan met de bus vanaf de 
luchthaven, de taxi of huurauto. 

• Testen en quarantaine van kinderen: Kinderen geboren in 2005 of later worden getest bij de 
grens. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting om bij aankomst een negatieve PCR-certificaat 
te overleggen. Als een kind reist met een persoon die in quarantaine moet worden 
geplaatst, blijft het kind bij hen en mag het uit quarantaine als de tweede test van het 
reisgezelschap negatief is. Als de mede reiziger is vrijgesteld van dubbele screening en 
quarantaine, is dat kind het ook. 

• De tweede test wordt gedaan in een gezondheidscentra in IJsland. De avond voor de 
testen wordt een streepjescode naar een mobiele telefoon gestuurd. Let op de afwijkende 
openingstijden voor het testen.

• Een positief resultaat resulteert altijd in isolatie en in dergelijke gevallen moeten de 
instructies voor thuisisolatie worden gevolgd. Wordt er een variant van het virus vastgesteld 
die besmettelijker en/of een ernstiger ziekte veroorzaakt, is de persoon in kwestie verplicht 
om in een quarantainehotel te verblijven. Islolatie in een quarantainehotel is gratis.

• Reizigers wordt aangeraden de Rakning-C19-app te downloaden. Deze app wordt onder 
mee gebruikt om negatieve testresultaten te communiceren en helpt indien nodig bij het 
opsporen van infecties.

HOUD ER REKENING MEE DAT OVERTREDINGEN VAN QUARANTAINE- OF 
ISOLATIEREGELS ONDERHEVIG ZIJN AAN BOETES EN DE BETROKKENHEID VAN 
DE AUTORITEITEN OM OVERTREDINGEN TE VOORKOMEN. 

I J S L A N D S P E C I A L I S T

https://visit.covid.is/
https://www.covid.is/sub-categories/certificates
https://www.ferdamalastofa.is/en/about-us/novel-coronavirus-covid-19-general-info/accommodations-that-welcome-guests-in-quarantine
https://www.covid.is/app/en

