
 

Wszyscy podróżujący muszą mieć przy sobie wydrukowany negatywny test na Covid (PCR) wykonany w 
przeciągu 96 godzin przed odlotem. 

Osoby przylatujące do Abu Zabi po przylocie są poddane kolejnemu testowi na Covid, następnie są 
zobowiązane do poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie, co będzie wynikało z podpisanego 
dokumentu podczas kontroli paszportowej. Po przylocie podróżni musza liczyć się z otrzymaniem 
elektronicznej „bransolety”, za pomocą której miejscowe władze będą kontrolować poddanie się 
samoizolacji. Dodatkowo powinno się mieć zainstalowaną na telefonie aplikację ALHOSN. Po 12 dniach 
osoby przylatujące do Abu Zabi są zobowiązane do poddania się kolejnemu testowi PCR.  

Od Podróżujących na lotnisko w emiracie Ras al Khaimah wymagane jest pobranie aplikacji ALHOSN.  

W przypadku Dubaju należy ściągnąć aplikację COVID-19 DXB. Osoby przylatujące do Dubaju mogą na 
lotnisku być poddane dodatkowemu testowi. W takim wypadku należy poddać się kwarantannie do 
momentu otrzymania wyniku testu na COVID, w przypadku pozytywnego wyniku testu turysta musi 
poddać się 14-dniowej samoizolacji. 

Do stołecznego emiratu Abu Zabi można wjechać jedynie po okazaniu negatywnych testów na Covid. 
Do emiratu można wjechać na podstawie negatywnego wyniku testu PCR lub testu laserowego 
otrzymanych w ciągu 48 godzin przed przyjazdem. Testy laserowe można wykonać na granicy po 
wcześniejszym umówieniu wizyty (https://ghantoot.quantlase.com/appointment/update-details/). 
W przypadku osób które wjechały do emiratu Abu Zabi na 6 lub więcej dni konieczne jest dodatkowe 
wykonanie testu PCR w 6. dniu wizyty. 

Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z pandemią Covid-19, w tym otwarcia z dniem 7 lipca 
2020 r. ruchu turystycznego do Dubaju rekomendujemy śledzenie stron linii lotniczych (szczególnie 
emirackich Emirates (www.emirates.com/pl/polish/help/travel-
updates/), Etihad (www.etihad.com/en-gb/travel-updates/covid-19-uk-eu) czy FlyDubai 
(www.flydubai.com/en/plan/covid-19), które na bieżąco informują o aktualnych wymogach 
związanych z podróżą do PZEA. 
Biorąc pod uwagę dynamikę sytuacji radzimy śledzić informacje na stronach rządowych: 

 www.ncema.gov.ae/en/media-center/news  
 www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pages/COVID19-EAMA.aspx  

a także na twitterowym profilu Ambasady RP @PLinEmirates oraz w lokalnych mediach. 
 
Ważne telefony: 

 Dubai Health Authority pod numerem 800342  

 Ministerstwem Zdrowia i Profilaktyki pod numerem 80011111. 

 Centrum Zdrowia Publicznego w Abu Zabi (WhatsApp) numer to 00971 56 231 2171 

 W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod 
numerem telefonu: + 971 50 662 6151 
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