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У зв'язку з ситуацією, спричиненою поширенням коронавірусу COVID-19, 
державна адміністрація приймає відповідні заходи, які виступають стримувальними 
чинниками, спрямованими на захист здоров'я громадян. Розвиток подій передбачає 
узгодження заходів, які дозволять безперервно надавати державні послуги, серед яких 
знаходиться видача документів для іноземних громадян. Компетентним органом, 
відповідальним за надання цього виду послуг, є Головне управління поліції. 

 
З цього приводу слід вжити певних заходів, що належать до повноважень 

самоорганізації державної адміністрації, які дозволять надавати вищезгадану послугу, 
та з іншого боку, сприятимуть забезпеченню безпеки одержувачів таких послуг та 
працівників, які ці послуги мають надати, дотримуючись Постанови Державного 
секретаря з питань територіальної політики та громадської служби від 10 березня 2020 
року щодо заходів, які мають бути прийняті робочими центрами, залежними від 
Генеральної державної адміністрації з причини COVID-19 та Постанови Головного 
управління поліції від 12 березня 2020 року про заходи, що мають бути прийняті 
робочими центрами, залежними від Головного управління поліції, у наслідок ризику 
поширення коронавіруса COVID-19, таким чином: 

 
ПЕРШЕ: Припиняється обслуговування громадян з приводу видачі документів для 
іноземних громадян, які детально описані в Додатку. Документи можуть бути видані 
лише у термінових випадках, належним чином, обґрунтованих та оцінених самим 
органом поліції. 

 
ДРУГЕ: Так само припиняють свою дію служби попереднього запису. Скасовуються 
попередні записи, які вже були запрограмовані. 

 
ТРЕТЄ: Тимчасова тривалість вказаних дій визначатиметься вказівками 
компетентних органів. 

 
Мадрид, 16 березня 2020 р. 
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ДОДАТОК: ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 
 

Дозвіл на повернення 
Запрошення 
Подовження терміну дії у межах безвізового режиму 
Продовження терміну дії короткострокової візи 
Посвідчення NIE резидента та нерезидента 
Реєстраційна картка особи, яка не має посвідчення 
Проїзний документ для вильоту з Іспанії (особи, які не мають посвідчення) 
Документи, що стосуються міжнародного захисту та статусу осіб без громадянства 
Свідоцтво про реєстрацію громадянина ЄС. 


