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Aké sú aktuálne pravidlá pre cestujúcich do Spojeného kráľovstva od 
Februára 2022?

Od budúceho mesiaca Február už plne zaočkovaní ľudia cestujúci do Anglicka nebudú musieť 

absolvovať žiadne testy na Covid – či už pred odletom, ani po prílete.

Od 11. februára 2022, 04:00 GMT plne zaočkovaní cestujúci (po dvoch dávkach) a osoby 

mladšie ako 18 rokov už nebudú musieť dva dni po príchode do Anglicka absolvovať test 

laterálneho prietoku (LFT). 

Cestujúci, ktorí nie sú úplne zaočkovaní, sa už nebudú musieť pri príchode izolovať alebo 

absolvovať test na ôsmy deň po príchode. 

Stále však budú musieť predložiť dôkaz o negatívnom teste na Covid urobený dva dni pred 

cestou a ešte budú povinní absolvovať po príchode do U.K. PCR test .

Všetci cestujúci musia aj naďalej vyplniť po vstupe do U.K. online formulár na lokátor.

Prečítajte si viac na BBC News:

https://www.bbc.com/news/explainers-52544307

https://www.bbc.co.uk/news/health-51943612
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


Školské bezpečnostné 
opatrenia COVID-19:

Tu vo WSE je pre nás bezpečnosť 
našich študentov a zamestnancov veľmi 
dôležitá, budeme pokračovať v mnohých 
našich zdravotných a bezpečnostných 
opatreniach, ako napríklad požiadať 
všetkých zamestnancov a študentov:

• nosiť rúška po celý čas v škole

• o sociálnu vzdialenosť

• ak je to možné, urobiť si denne

rýchly prietokový test (tieto sú ľahko

dostupné, aplikujú sa osobne a sú

bezplatné)

Tieto zásady každý mesiac aktualizujeme

Rezervuj si kurz s dôverou

Rezervácia vo Wimbledon School of 

English bez rizika. Našu politiku 

rezervácie kurzov s dôverou sme ešte 

vylepšili. Pridali sme nasledujúce 

podmienky, ktoré ponúkajú ešte väčšiu 

bezpečnosť pre študentov rezervujúcich si 

u nás štúdium.

Kurz u nás môžete zrušiť do 24 hodín 

pred cestou, ak:

• Vláda Spojeného kráľovstva v

krátkom čase zmení stav

karantény/cestovania pre vašu

krajinu

• Máte pozitívny test na Covid

• Kvôli Covidu sa musíte izolovať

Študenti si môžu rezervovať kurzy na 

hlavnej škole vo Wimbledone so 100% 

zárukou plného vrátenia peňazí za 

zrušenie vykonané do 7 dní pred 

dátumom začiatku kurzu. Žiadne pokuty 

a žiadne otázky.

https://wimbledon-school.ac.uk/blog/180/book-with-confidence


Potrebujete si zarezervovať Covid test?
Tu je niekoľko odporúčaných poskytovateľov na rezerváciu testov na covid

Testing for All

MSI Clinics

Randox

Doctap

Quarantine Hotel

Poskytovateľov pravidelne kontrolujeme na základe spätnej väzby od študentov, partnerov 

a kolegov.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa rezervácie testu pri cestovaní do Spojeného 

kráľovstva, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

https://www.testingforall.org/
http://%20https//www.msiclinics.com/
https://www.randox.com/coronavirus-test-randox/
https://doctap.co.uk/covid-19-test/
https://quarantinehotel.ctmportal.co.uk/Quarantine/Home.aspx
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