NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE DOTYCZĄCE
RUCHU TURYSTYCZNEGO W EGIPCIE:

TESTY NA COVID – WJAZD DO EGIPTU

✓ Sprawna i szybka obsługa podczas wykonywania testów RT-PCR na lotnisku.
Koszt badania może zostać wliczony w cenę w zależności od touroperatora. Przy testach płatnych
przez Podróżnego koszt wynosi ok. 30-35 USD.
✓ Procedura wykonania testu nie jest uciążliwa. Po badaniu Turyści są przewiezieni transferem (w
cenie rezerwacji) do zarezerwowanego przez siebie hotelu, gdzie oczekują 24 godziny na wynik testu
– w tym czasie można korzystać z infrastruktury obiektu.
W przypadku pozytywnego wyniku testu kwarantanna odbywa się w wykupionym hotelu.
✓ Test można również wykonać w wyznaczonych punktach testowych w Polsce. Cena uzależniona jest
od touroperatora i może obejmować zniżki dla swoich Klientów na jego wykonanie. Należy posiadać
zaświadczenie wydrukowane lub formie oficjalnego maila z laboratorium w j. angielskim, wydane do
72 godz. przed przybyciem, z prawidłowymi informacjami / danymi o Klientach. Zaświadczenie musi
zawierać jeden z elementów: znak wodny lub kod QR, który pokazuje wyniki testów na oficjalnej
stronie laboratorium lub pieczątkę laboratorium z podpisem lekarza. W przypadku testu RT-PCR
wykonywanego po przylocie do Marsa Alam, w celu przyspieszenia procedury, należy posiadać ze
sobą kserokopię strony z danymi i zdjęciem z paszportu.
✓ Obowiązek wykonania testu nie obejmuje dzieci w wieku do 6 lat.

TESTY NA COVID – WJAZD DO POLSKI

✓ Osoby zaszczepione oraz „ozdrowieńcy” (osoby, które chorowały na korona wirusa w ostatnich 6 miesiącach
przed datą przekroczenia polskiej granicy i mogące ten fakt potwierdzić odpowiednim dokumentem
medycznym) są zwolnione z wykonywania testu lub odbywania kwarantanny po powrocie do Polski.

✓ Osoby, których powyższy punkt nie dotyczy, a przed powrotem do Polski wykonają w Egipcie test
i wynik jest ujemny też są zwolnione z odbywania kwarantanny.
Test musi być wykonany mniej niż 48 godz. przed wylądowaniem w Polsce.. Czas liczony jest od momentu
wykonania testu.

✓ Honorowane są wyniki testów RT-PCR, jak i antygenowych.
Wynik testu w języku polskim lub angielskim należy przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej.

✓ Test na COVID-19, który umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny, można wykonać:

•

•
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o
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o

o
o
o
o

o

o

w Egipcie:
Test RT-PCR można wykonać w Hurghadzie, orientacyjny koszt testu: 30-35 USD/os. W
przypadku zakwaterowania w hotelu w Hurghadzie orientacyjny koszt transferu: 10-12 USD/os.
lub darmowy (w zależności od touroperatora).
W przypadku zakwaterowania w Marsa Alam w zależności od touroperatora cena wykonania
testu można się różnić. Ze względu na długość transferu oraz ew. liczbę podróżujących, koszt
transferu może wynieść od 50 USD do 250 USD/os. lub darmowy. Szczegóły są dostępne u
rezydenta. W przypadku zgłoszenia co najmniej 10 osób jest możliwość wykonania testu RT-PCR
w Marsa Alam, orientacyjny koszt badania: ok. 50-65 USD/os. (bez transferu w przypadku
wykonywania testu w hotelu).

• na lotnisku we Wrocławiu:
tuż po przylocie do Polski można wykonać szybki test antygenowy,
punkt diagnostyczny badań na obecność COVID-19 znajduje się przed stanowiskami kontroli
granicznej,
koszt wykonania testu to 200 PLN/os., a czas oczekiwania na wynik wynosi ok. 15 minut,
płatności można dokonać zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą.
• na lotnisku w Katowicach:
tuż po przylocie do Polski można wykonać szybki test antygenowy (zaświadczenie w j. polskim lub j.
angielskim jest wliczone w cenę),
punkt diagnostyczny badań na obecność COVID-19 znajduje się przed stanowiskami kontroli
granicznej,
koszt wykonania testu: 180 PLN/os., czas oczekiwania na wynik wynosi ok. 20 minut, preferowana
płatność kartą,
pasażerowie, którzy będą chcieli poddać się testowi, na ok. 2 godziny przed pobraniem materiału nie
powinni aplikować do nosa i gardła środków przeciwdrobnoustrojowych takich jak krople, aerozole
czy maść, a bezpośrednio przed pobraniem materiału nie należy wydmuchiwać nosa,
na lotnisku informację dotyczącą miejsca wykonywania testów antygenowych można uzyskać przy
wejściu do terminalu pasażerskiego A (punkt pomiaru temperatury) oraz w punkcie informacji
lotniskowej,
przed badaniem należy wypełnić formularz rejestracyjny. Zalecamy, by zrobić to wcześniej dla
skrócenia procedury związanej z badaniem.

INFORMACJE OGÓLNE
✓ Obłożenie w autokarach, hotelach, obiektach gastronomicznych statkach wycieczkowych i innych
wynosi 50% wraz z personelem.
✓ W autokarach i w wózkach golfowych każde miejsce obok pasażera ma pozostać puste.
✓ Obowiązek noszenia maseczki i dezynfekcja dłoni na lotnisku, na pokładzie samolotu,
w hotelu oraz podczas zwiedzania.
✓ Zachęca się do dokonywania płatności elektronicznych.

✓ 18 czerwca 2020 r. organizacja World Travel & Tourism Council (WTTC) przyznała Egiptowi
Pieczęć Bezpiecznej Podróży (Safe Travel Stamp), która pozwala podróżnym i branży turystycznej
rozpoznać destynacje i firmy na całym świecie, które wprowadziły zasady dotyczące zdrowia i
higieny dostosowane do Zasad Bezpiecznych Podróży WTTC.
✓ Obowiązuje wymóg zapewnienia odpowiedniej wentylacji, dodatkowo poza obowiązkiem
przestrzegania wymogów Ministerstwa Zdrowia i Populacji w zakresie centralnych systemów
klimatyzacji.

LOTNISKO I POKŁAD SAMOLOTU

✓ Przed umieszczeniem na taśmie, bagaż jest dezynfekowany, a także przed zameldowanie w hotelu.
Lotniska są regularnie sterylizowane i dezynfekowane.
✓ Przed każdym lotem samoloty muszą być poddawane rygorystycznej dezynfekcji.
Personel lotniskowy dokonuje pomiaru temperatury wszystkich podróżujących.
✓ Podróżujący muszą wypełnić egzemplarz „Deklaracji podróżnego” przed otrzymaniem karty
pokładowej. Formularze deklaracji są dostępne w egipskich agencjach turystycznych, u ich
międzynarodowych
partnerów
oraz
pod
poniższym
linkiem:
http://egypt.travel/media/2364/declaration_form.pdf
Podróżujący są zobowiązani do wręczenia tej Deklaracji przedstawicielowi Ministerstwa Zdrowia
i Populacji na lotnisku z chwilą przylotu do Egiptu.
✓ Pasażerom samolotu podawane są wyłącznie pakowane posiłki i napoje w puszkach.
✓ Na pokładzie samolotu wyznacza się obszar przeznaczony dla pasażerów cierpiących na choroby
przewlekłe, którzy nie mogą nosić maseczek przez dłuższy czas.
Dwa ostatnie rzędy w samolocie są przeznaczone dla pasażerów, u których w czasie lotu wystąpią
objawy choroby. Do takich pasażerów zostanie przypisana osobna osoba z obsługi i będą oni mogli
korzystać z odrębnej toalety.
✓ Osoby, u których zostanie potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 i które zdecydują się
powrócić do kraju pochodzenia, robią to na swoją własną odpowiedzialność. Powinny skontaktować
się ze swoim biurem podróży i podjąć wszystkie środki ostrożności określone przez Ministerstwo
Zdrowia i Populacji.
✓ Turyści, u których zostanie stwierdzone zakażenie COVID-19 mogą skorzystać z alternatywnych
lotów w porozumieniu ze swoim biurem podróży, jeżeli przybyli do Egiptu lotem czarterowym. W
wypadku przyjazdu liniami Egyptian Airlines, zapewnia się lot alternatywny (z tym samym
przewoźnikiem) bez naliczania dodatkowych opłat.

HOTEL

✓ Przed każdorazowym wejściem do hotelu mierzona jest temperatura ciała.
Ochronna szyba recepcji i piktogramy na podłodze przypominające o zachowaniu dystansu.
✓ Łączone komisje Ministerstwa Turystyki i Zabytków Starożytnych oraz odnośnej Izby Turystyki z
udziałem międzynarodowych firm konsultingowych specjalizujących się w zakresie higieny
zapewniają regularne monitorowanie obiektów hotelarskich i gastronomicznych.
✓ Warunkiem prowadzenia działalności przez obiekty hotelarskie i gastronomiczny jest uzyskanie
„certyfikatu higieny i bezpieczeństwa” wydawanego przez Ministerstwo Turystyki i Zabytków
Starożytnych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Populacji oraz odnośną Izbą Turystyki oraz
zastosowanie się do wszystkich aktualnych przepisów
✓ W każdym pokoju udostępnia się zestawy ochrony osobistej (zawierające środki ochrony osobistej
takie jak maseczka, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk) dla każdego gościa.
✓ Pokoje są dezynfekowane i odpowiednio wentylowane przez 12 godzin pomiędzy wymeldowaniem a
zameldowaniem.
Pokoje i łazienki są odpowiednio wentylowane oraz codziennie dezynfekowane.
Meble i tkaniny są dezynfekowane z wykorzystaniem parownic.
Pościel i ręczniki są prane w wysokiej temperaturze.
✓ W każdym hotelu (lub w pobliskim miejscu) wyznacza się jedno piętro przeznaczone na cele
kwarantanny łagodnych, niekrytycznych lub podejrzewanych przypadków.
✓ Hotel pokrywa koszt zakwaterowania, posiłków i napojów turystów, u których zostanie stwierdzone
zakażenie COVID-19 o łagodnym, niekrytycznym przebiegu.
✓ Pokoje zajmowane przez gości, o których potwierdzono testem zakażenie COVID-19, zostaną
gruntownie posprzątane i zdezynfekowane, bez konieczności objęcia kwarantanną całego hotelu.

SPORT I ATRAKCJE HOTELOWE

✓ Zakazuje się korzystania z prysznica na siłowni lub w klubie.
✓ Korzystanie z jacuzzi, sauny, sauny parowej i usług masażu jest zawieszone do odwołania.

✓ Baseny i plaże są otwarte dla gości i są regularnie dezynfekowane.
Przed otwarciem i po zamknięciu, obszar plaży i wokół plaży i basenu (w tym stoliki, leżaki, krzesła
itd.) są czyszczone.
✓ Leżaki są rozmieszczane w odległości 2 metrów od siebie.
✓ Ręczniki do użytku na plaży i basenie są dostarczane do pokoi.
✓ Atrakcje rekreacyjne na plażach oraz na basenach są ograniczone.
✓ Kasyna na terenie hoteli mogą działać przyjmując maksymalnie 50% możliwej liczby gości, pod
warunkiem regularnej dezynfekcji wszystkich powierzchni i dotykanych punktów oraz zapewnienia
środków ochrony osobistej dla gości i bezpiecznego dystansu.
✓ W hotelach nie zezwala się na organizację przyjęć i wydarzeń towarzyskich.
✓ Kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte.

RESTAURACJE W HOTELACH
✓ Kolejki przed wejściem do restauracji zostaną skrócone dzięki wcześniejszej rezerwacji
(elektronicznie, telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków).
✓ Przed wejściem do sali dokonuje się pomiaru temperatury każdego gościa.
✓ „Otwarty bufet” nie będzie oferowany. Gościom jednakże można zapewnić bufet z obsługą przy
stoliku, zachowując odpowiednią odległość.
✓ Zachęca się (w miarę możliwości) korzystać z jednorazowych sztućców.
✓ Stoliki muszą być rozmieszczone 2 metry od siebie, zachowując 1 metr pomiędzy osobami przy tym
samym stole, maksimum 6 osób na jeden stół.
✓ Zakazane jest podawanie fajek wodnych.
✓ Zezwala się na oferowanie posiłków na wynos, z zachowaniem odpowiedniej odległości. Obecność
klientów ogranicza się do czynności zamawiania, płacenia oraz oczekiwania na zewnątrz restauracji
na zamówienie.
✓ Stosuje się międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i jakości żywności.

LECZENIE
✓ Hotele zapewniają dostęp do dyżurujących lekarzy i klinik.
Dobrze wyposażone szpitale (publiczne i prywatne) znajdują się w sąsiedztwie działających hoteli.
✓ Osoby z krytycznym przebiegiem COVID-19 zostaną zabrane do szpitala.
✓ Ministerstwo Zdrowia i Populacji pokrywa koszty leków i leczenia turystów,
u których stwierdzono zakażenie COVID-19 do pełnego wyleczenia.
✓ Osoby, które miały bliski kontakt z osobą zarażoną zostaną poddane bezpłatnemu badaniu
lekarskiemu na koszt Ministerstwa Zdrowia i Populacji i muszą zastosować się do wszystkich
środków ostrożnościowych. Mogą pozostać w hotelu bez ponoszenia dodatkowych opłat (jeśli sobie
tego życzą).

ZWIEDZANIE
✓ Muzea oraz obiekty archeologiczne, zamknięte od 23 marca 2020 r., będą stopniowo otwierane.
Regulacje dotyczące wznowienia ruchu turystycznego w Egipcie, o których mowa w niniejszym
dokumencie, podlegają regularnym analizom i mogą zostać zmienione w świetle nowych wydarzeń.
Informacje o wszystkich zmianach są dostępne pod poniższym linkiem:

http://egypt.travel/media/2365/regulations-for-the-resumption-of-toursim-to-egypt-6.pdf
✓ Dezynfekcja w obiektach archeologicznych i muzeach przeprowadzana jest codzienne, przed ich
otwarciem, pod nadzorem zespołu konserwatorskiego i kuratorów
✓ Wycieczki fakultatywne odbywają się. Grupa turystów nie może przekraczać 25 osób (do odwołania).
✓ Biura podróży i organizatorzy wycieczek powinny zapewnić maseczki dla turystów.
✓ Maksymalna liczba gości w muzeach i obiektach archeologicznych na świeżym powietrzu: 200 osób
na godzinę w Muzeum Egipskim na placu Tahrir, 100 osób na godzinę w innych muzeach, 10-15
osób wewnątrz piramidy lub grobu (w zależności od wielkości).

SPORTY WODNE I PRZEPRAWY STATKAMI
✓ Sprzęt do nurkowania (regulator, maska, rurka, BCD, kombinezon) są dezynfekowane poprzez
zanurzenie w wodzie zawierającej wybielacz z 10% zawartością chloru.

✓ Wszystkie elementy sprzętu muszą zostać wyczyszczone, odkażone i zdezynfekowane po każdym
użyciu. Wykorzystany sprzęt, który nie został jeszcze zdezynfekowany, musi być przechowywany
oddzielnie od czystego.
✓ Na wszystkich statkach jedną kabinę wyznacza się na cele kwarantanny, unikając kabin
zlokalizowanych w pobliżu wyjścia awaryjnego w wypadku statków z kabinami mieszkalnymi.
✓ Wykorzystanie klimatyzacji w kabinach statków zostaje ograniczone, by zapewnić odpowiedni
regularny przepływ świeżego powietrza.
✓ Dopuszcza się jedynie napoje w puszkach oraz posiłki uprzednio przygotowane w obiektach, które
posiadają„ Certyfikat higieny i bezpieczeństwa”.

ZAPRASZAMY DO EGIPTU !!!!!

