
Z dniem 1 września 2020 r. wszyscy Podróżni udający się do Egiptu (HRG, SSH, RMF) zobowiązani są 
posiadać zaświadczenie wykonania testu PCR z wynikiem negatywnym. Test powinien być wykonany 
72 godziny przed planowanym lotem do Egiptu.  
Alternatywą dla Turystów nieposiadających zaświadczenia wykonania testu PCR jest możliwość 
poddania się badaniom w kierunku covid-19 na lotnisku (HRG, SSH, RMF) po przylocie do Egiptu. Koszt 
badania to 30 USD/os. Informujemy, że przy wszystkich rezerwacjach do Egiptu, założonych do 
31.10.2020 na dowolny termin wylotu, koszt testu PCR na Covid-19, na lotnisku w Egipcie w wysokości 
30 USD, opłacany jest w pełni przez Coral Travel Poland. Obowiązek wykonania testu nie obejmuje 
dzieci w wieku do 6 lat.  
Po badaniu Podróżni udają się do zarezerwowanego przez siebie hotelu, gdzie oczekują na wynik testu 
– w tym czasie w wybranych obiektach można korzystać z infrastruktury hotelu.  
 
Kraj Faraonów znów z radością wita wszystkich Podróżników 
Ministerstwo Turystyki i Starożytności, w porozumieniu z Ministerstwem Lotnictwa Cywilnego, 
Ministerstwem Zdrowia i Ludności oraz Egipską Federacją Turystyki, przedstawił niniejszy przewodnik, 
w którym opisano przepisy bezpieczeństwa w zakresie higieny w obiektach hotelowych, działalności 
turystycznej, stanowiskach archeologicznych, muzeach, lotniskach i egipskich samolotach.  
 
Po nagłym zatrzymaniu międzynarodowej turystyki i podróży z powodu rozprzestrzeniania się covid-19 
na całym świecie, rząd Egiptu ustanowił przepisy bezpieczeństwa i higieny zgodnie z zaleceniami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) a także wprowadził „Certyfikat higieny i bezpieczeństwa” jako 
warunek wstępny otwarcia obiektów hotelowych, archeologicznych i muzeów oraz oferowania atrakcji 
turystycznych, umożliwiający tym podmiotom wznowienie działalności i przyjmowania Gości. 
 
Egipt wyznaczył harmonogram wznowienia ruchu turystycznego w świetle nowo ustalonych przepisów. 
Poprzedziło to całkowitą dezynfekcję wszystkich obiektów turystycznych (hoteli i restauracji), stanowisk 
archeologicznych i muzeów, przeprowadzono niezbędne szkolenia i wdrożono programy mające na celu 
podniesienie świadomości wszystkich pracowników sektora turystycznego. 
 
15 maja 2020 r. Egipt rozpoczął stopniowe otwieranie hoteli i kurortów turystycznych, które uzyskały 
„Certyfikat higieny i bezpieczeństwa”, na potrzeby turystyki krajowej, z maksymalnym obłożeniem 
wynoszącym 25%. Wskaźnik obłożenia został następnie podniesiony do 50% w dniu 1 czerwca 2020 r. 
We współpracy z Izbami Turystycznymi i międzynarodowymi firmami konsultingowymi specjalizującymi 
się w zakresie higieny. Ministerstwo Turystyki i Starożytności prowadzi regularne kontrole 
certyfikowanych obiektów hotelarskich, w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia ustalonych 
przepisów. 
 
Od 1 lipca 2020 r. Egipt wznowił działalność turystyczną w certyfikowanych hotelach i kurortach 
położonych w nadmorskich gubernatorstwach (Morze Czerwone, Synaj Południowy i Matrouh) przy 
maksymalnym wskaźniku obłożenia 50%. 
 



Te trzy gubernatorstwa cechują się doskonałymi wynikami epidemiologicznymi, posiadają również 
odpowiednie zaplecze szpitalne (publiczne i prywatne). Warto wspomnieć, że nie zezwala się na 
podróżowanie między tymi trzema gubernatorstwami oraz innymi gubernatorstwami w Egipcie. (do 
odwołania). 
Muzea i stanowiska archeologiczne, zamknięte od 23 marca 2020 r., będą stopniowo otwierane. 
Przepisy dotyczące wznowienia ruchu turystycznego w Egipcie wymienione w niniejszym dokumencie 
podlegają regularnym analizom i mogą zostać zmienione w świetle nowych wydarzeń aktualizacjom w 
świetle nowych osiągnięć. 
Regulacje dotyczące wznowienia ruchu turystycznego w Egipcie, o których mowa w niniejszym 
dokumencie, podlegają regularnym analizom i mogą zostać zmienione w świetle nowych wydarzeń.  
 
Ważne: 

 Ministerstwem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwo Turystyki i Starożytności ogłosiły 
zniesienie obowiązków opłacenia wizy podczas przyjazdu do 31.10.2020, 

 Podróżujący przed wylotem muszą wypełnić „Deklarację podróżnego” przed otrzymaniem karty 
pokładowej. 

 Zapewnienie ciągłej sterylizacji portów lotniczych, 

 Na pokładach samolotów będzie serwowany tylko suchy prowiant i napoje w puszkach, 

 Hotele będą otwierane tylko po otrzymaniu „Certyfikatu higieny i bezpieczeństwa” nadanego 
przez Ministerstwo Zdrowia i Turystyki, 

 Mierzenie temperatury Gościom przy każdym wejściu do hotelu i losowe sprawdzanie podczas 
zakwaterowania,  

 Płatności elektroniczne w ramach możliwości. 
 
Ogólne zasady dotyczące obiektów hotelowych, stanowisk archeologicznych i muzeów 
Sprzątanie i dezynfekcja 

 Przeprowadzana jest regularna dezynfekcja wszystkich miejsc publicznych oraz dotykanych 
powierzchni, 

 Środki dezynfekujące do rąk są dostępne we wszystkich miejscach, 

 Przeprowadzane jest regularne czyszczenie mebli i tkanin w obiektach turystycznych, 

 Obowiązuje wymóg zapewnienia odpowiedniej wentylacji, dodatkowo poza obowiązkiem 
przestrzegania wymogów Ministerstwa Zdrowia i Ludności w zakresie centralnych systemów 
klimatyzacji. 

 Bezpieczne utylizacja odpadów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ludności oraz 
Ministerstwa Środowiska, jest bezwzględnym wymogiem. 

 Dezynfekcja umywalek do prania przeprowadzana jest codziennie. 
 
 
Procedura dotycząca turystów przebywających w hotelach, u których stwierdzono zakażenie covid-19 
• Turyści są zobowiązani bezzwłocznie powiadomić kierownictwo hotelu lub lekarza po stwierdzeniu u 
siebie jakichkolwiek objawów zarażenia covid-19, 



• Kierownictwo hotelu jest zobowiązane zgłosić wszystkie wykryte przypadki zarażenia Ministerstwu 
Zdrowia i Populacja,  
• W każdym hotelu (lub w pobliskim miejscu) wyznaczono piętro przeznaczone na cele kwarantanny 
łagodnych, niekrytycznych lub podejrzewanych przypadków,  
• Hotel pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia i napojów turystów, u których zostanie stwierdzone 
łagodne, o niekrytycznym przebiegu zakażenie covid-19,  

 Pokoje zajmowane przez Gości, u których potwierdzono testem zakażenie covid-19, zostaną 
gruntownie posprzątane i zdezynfekowane, bez konieczności objęcia kwarantanną całego hotelu, 

 Goście z krytycznym przebiegiem covid-19 zostaną zabrani do szpitala,  

 Ministerstwo Zdrowia i Ludności pokrywa koszty leków i leczenia turystów, u których 
stwierdzono zakażenie covid-19 do czasu pełnego wyleczenia. 

 Goście, którzy mieli bliski kontakt z osobą zarażoną zostaną poddani bezpłatnemu badaniu 
lekarskiemu na koszt Ministerstwa Zdrowia i Ludności i muszą stosować się do wszystkich 
środków ostrożności. Mogą pozostać w hotelu bez ponoszenia dodatkowych opłat (jeśli sobie 
tego życzą). 

 Goście z pozytywnym wynikiem zakażenia wirusem covid-19, które decydują się powrócić do 
kraju pochodzenia, robią to na własną odpowiedzialność. Powinna oni skoordynować swój 
powrót ze swoim biurem podróży i podjąć wszystkie możliwe środki ostrożności określone przez 
Ministerstwo Zdrowia i Ludności. 

 Turyści, u których stwierdzono zakażenie covid-19 mogą skorzystać z alternatywnych lotów w 
porozumieniu ze swoim biurem podróży, jeżeli przybyli do Egiptu lotem czarterowym.  
 

Sklepy z pamiątkami dla turystów 
• Klientom zapewniane są rękawiczki i maseczki, które są bezpiecznie utylizowane, 
• Oznakowania na podłodze pomagają w zachowaniu dystansu społecznego, 
• Wewnątrz sklepu znajduje się oznakowanie informujące o zakazie dotykania towaru/eksponatów. 
 
Zasady dotyczące środków transportu dla turystów (autobus, limuzyna, wózki golfowe): 
• Maksymalne zapełnienie 50% liczby dostępnych miejsc, pozostawiając wolne miejsce obok każdego 
pasażera w autobusach i w wózkach golfowych praz maksymalnie 2 pasażerów na limuzynę, 
• Pasażerowie nie mogą zajmować przednich miejsc w limuzynach i wózkach golfowych, 
• Zapewnienie środków dezynfekujących i do dezynfekcji rąk, a przed każdym wyjazdem konieczne jest 
gruntowne sprzątanie, czyszczenie, przeprowadzenie dezynfekcji i przewietrzenie pojazdu, 
• Pasażerowie i kierowcy są zobowiązani do noszenia masek na twarz przez cały czas podróży. 
 
Regulacje dla odwiedzających stanowiska archeologiczne i muzea 
• Dezynfekcja stanowisk archeologicznych i muzeów przeprowadzana jest codzienne, przed ich 
otwarciem, pod nadzorem zespołu konserwatorów i kuratorów. 
• Członkowie personelu są codziennie poddawani pomiarowi temperatury, 
• Przed wejściem na teren stanowisk archeologicznych i muzeów odwiedzający poddawani są 
pomiarowi temperatury, 
• Oznakowania na podłodze pomaga w zachowaniu dystansu społecznego.  


