
COVID-19 і подорожі 
Останні рекомендації щодо подорожей з несуттєвою метою 

 Уряд Британської Колумбії: подорожі й COVID-19 

 Уряд Канади: COVID-19: подорожі, тестування і кордони 

Подорожі в межах Британської Колумбії 

Щоб захиститися від COVID-19, під час подорожей дотримуйтесь тих самих запобіжних 
заходів, що й удома. Плануйте свої подорожі заздалегідь, перевіряйте, чи готові міста, 
громади або регіони приймати відвідувачів. Більше інформації дивіться на вебсайті Уряду 

Британської Колумбії: подорожі й COVID-19. 

Подорожі в інші провінції 

Жителі Британської Колумбії, які подорожують до інших провінцій або територій, мають 
ознайомлюватися з інформацією щодо обмежень на поїздки. Дотримуйтесь місцевих 
рекомендацій, рекомендацій провінцій і територій. 

Інформація від інших провінційних і територіальних урядів: 

 Альберта: вимоги щодо подорожей у зв'язку з COVID-19 

 Манітоба: система реагування у відповідь на виникнення пандемії 

 Нью Брансвік: інформація щодо подорожей 

 Ньюфаундленд і Лабрадор: обмеження щодо подорожей 

 Північно-західні території: подорожі й ізоляція 

 Нова Скоша: коронавірус (COVID-19): міжнародні подорожі 

 Нунавут: контрольний список для подорожей 

 Онтаріо: подорожі під час COVID-19 

 Острів Принца Едварда: подорожі 

 Квебек: інструкції щодо подорожей у межах Канади й міжнародних подорожей 

 Саскачеван: інформація щодо подорожей 

 Юкон: кордони й подорожі: COVID-19

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current
https://www.alberta.ca/covid-19-travel-advice.aspx
https://manitoba.ca/covid19/prs/index.html#collapse28
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/travel.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/travel/travel-restrictions/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/travel-isolation
https://novascotia.ca/coronavirus/travel/
https://canadiannorth.com/wp-content/uploads/covid-19/NU-COVID-19-passenger-infosheet.pdf
https://www.ontario.ca/page/travelling-during-covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/travel
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/measures-in-force/travel/travel-canada-or-internationally#c122340
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/travel-information
https://yukon.ca/en/borders-and-travel-covid-19


Інформацію щодо інших тем HealthLinkBC можна знайти на вебсторінці 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files або у вашому місцевому відділі з охорони 
здоров’я. Для отримання інформації та порад щодо охорони здоров’я, не пов’язаних із 
надзвичайними ситуаціями у Британській Колумбії, завітайте на вебсайт www.HealthLinkBC.ca або 
зателефонуйте за безкоштовним номером 8-1-1. Номер для людей з вадами слуху: 7-1-1. Послуги 

перекладу доступні за запитом на більш ніж 130 мовах. 

Міжнародні подорожі 

Консультації й довідники щодо міжнародних подорожей: Уряд Канади: подорожі за межі 
Канади. 

Тестування перед міжнародною подорожжю 

Виконуйте вимоги щодо в'їзду в країну, до якої ви прямуєте. Дізнайтеся, чи можете ви 

заїжджати в країну, чи є вимоги щодо вакцинації, тестування, карантину, або інші вимоги. 
Планове тестування людей без симптомів, якщо воно виконувалося не в Британській 
Колумбії, у тому числі з туристичною метою. Інформація щодо тестування з туристичною 

метою: Центр контролю захворювань Британської Колумбії: де пройти тестування на 
COVID-19 у Британській Колумбії. 

В'їзд до Канади 

Починаючи з 1 жовтня 2022 р. всі обмеження у зв'язку з COVID-19 щодо в'їзду до Канади 

автотранспортом, авіатранспортом або морським транспортом, знімаються. Знімаються 
такі вимоги: 

 обов'язкове використання ArriveCAN; 

 вимоги тестування; 

 вимоги карантину й ізоляції 

Вимоги часто змінюються. Перевіряйте перед подорожжю. Відвідайте сайт Уряду Канади: 
COVID-19: подорожі, тестування й кордони для отримання актуальної інформації. 

Докладніша інформація щодо повернення до Канади після подорожі: 

 Центр контролю захворювань Британської Колумбії: подорожі 

 Уряд Британської Колумбії: подорожі й COVID-19 

 Уряд Канади: COVID-19: подорожі, тестування і кордони 

Більше інформації щодо COVID-19 і способів захисту вас, вашої сім'ї та громади, дивіться 
на вебсторінці Коронавірусна хвороба (COVID-19). 

 
 

Останнє оновлення: 27 вересня 2022 року 

Інформацію, надану в розділі щодо подорожей в умовах COVID-19, взято з таких 

документів: Центр контролю захворювань Британської Колумбії: подорожі, Центр 
контролю захворювань Британської Колумбії: інфікування населення, Уряд Британської 
Колумбії: подорожі й COVID-19 і Уряд Канади: COVID-19: подорожі, тестування й кордони 
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