
Przed wylotem: 

 Zostań w domu, jeśli wykazujesz symptomy Covid-19 (gorączka, kaszel, duszności) 

 Przed podróżą sprawdź aktualną godzinę wylotu. 

 Zabierz dokumenty podróży. 

 Upewnij się, że masz wystarczającą ilość maseczek i żelu dezynfekującego. 

 Nie zabieraj osób towarzyszących, które nie będą dalej podróżować samolotem. Tylko pasażerowie 
mogą wejść na teren terminalu, z wyjątkiem opiekunów osób niepełnoletnich oraz z ograniczoną 
sprawnością ruchową.  

 Przyjedź wcześniej na lotnisko. Uwzględnij wydłużony czas na niezbędne procedury związane z covid-
19. 

 
Na lotnisku przed wylotem – przed wejściem na pokład samolotu: 
Podróżujący przed wylotem muszą wypełnić „Deklarację podróżnego” przed otrzymaniem karty pokładowej. 
Deklaracja obejmuje kwestionariusz zawierający informacje na temat: 

 podróży danej osoby w okresie 14 dni przed wizytą w Egipcie, 

 potwierdzenie, że podróżny nie wykazywał żadnych objawów związanych z covid-19, na 14 dni przed 
podróżą, 

 potwierdzenie, że podróżny zgodnie ze swoją wiedzą nie miał kontaktu z osobami zakażonymi covid-19 
w ciągu 14 dni przed podróżą, 

 oświadczenie podróżnego, że powiadomi on kierownictwo hotelu lub lekarza, jeśli podczas pobytu w 
Egipcie wykaże objawy związane z covid-19, 

 oświadczenie podróżnego, że posiada ważne międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne obejmujące 
jego pobyt w Egipcie, 

Formularz deklaracji podróżnego dostępny jest  w egipskich agencjach turystycznych, u ich 
międzynarodowych partnerów oraz załączony poniżej. 

 
Jedynie podróżni przybywający z państw uznanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za poważnie 
dotknięte epidemią covid-19 są zobowiązani do okazania przy wjeździe do Egiptu wyniku niedawno 
przeprowadzonego testu PCR (wykonanego w Państwie pochodzenia nie później niż na 48 godzin przez datą 
podróży); lista tych państw będzie aktualizowana i regularnie ogłaszana. 
 

 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos. 

 Zachowaj dystans społeczny co najmniej 1,5m. 

 Dezynfekuj ręce, tak często jak to tylko możliwe. 

 W miarę możliwości nadaj cały swój bagaż do luku bagażowego. 

 Stosuj się do instrukcji służb lotniskowych. 
 
Na pokładzie egipskich linii lotniczych 

 Przed każdym lotem samoloty muszą być poddawane rygorystycznej dezynfekcji, 

 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos (nakaz obowiązuje zarówno pasażerów jak i 
załogę). Pamiętaj, aby ją zmieniać co 4 godziny, 

 Często stosuj żel antybakteryjny, 

 Ogranicz przemieszczanie się po samolocie do minimum, 

 W razie kaszlu lub kichnięcia używaj tylko wewnętrznej strony łokcia i zawsze noś maseczkę, 

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



 Linie udostępniają zestawy ochrony uniwersalnej zawierające środki dezynfekcyjne, rękawiczki oraz 
maseczki (zapasowe zestawy dostępne u załogi), 

 Na pokładzie zakazuje się dystrybucji folderów reklamowych w samolotach, 

 Na pokładzie samolotu będzie wyznaczony obszar, przeznaczony dla pasażerów cierpiących na choroby 
przewlekłe, którzy nie mogą nosić maseczek przez dłuższy czas, 

 Dwa ostatnie rzędy w samolocie będą 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, 

 Bądź na bieżąco z komunikatami załogi pokładowej. 
 
Przylot na egipskie lotniska  

 Lotniska są regularnie sterylizowane i dezynfekowane, 

 Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich regulacji w zakresie higieny i 7 Ministerstwo 
Turystyki i Zabytków Starożytnych - 21 czerwca 2020 ZASADY WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI 
TURYSTYCZNEJ W EGIPCIE bezpieczeństwa, 

 Na terenie wszystkich obiektów lotniskowych noszenie maseczek jest obowiązkowe, 

 Należy zachować fizyczny odstęp od innych osób, 

 Podróżujący są zobowiązani do wręczenia „Deklaracji podróżnego” na lotnisku z chwilą przylotu do 
Egiptu, 

 Personel lotniskowy dokonuje pomiaru temperatury wszystkich podróżujących, 

 Przed umieszczeniem na taśmie, bagażu jest on dezynfekowany, 

 Bagaż odbieraj indywidualnie zachowując dystans społeczny podczas oczekiwania, 

 Pasażerowie zobligowani są do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz przekazania Karty Pobytu 
Pasażera, 

 zniesienie obowiązków opłacenia wizy przyjazdu do 31 grudnia 2020 
 



Declaration Form 
 

Under the Interna�onal Health Regula�ons (IHR 2005) and the Egyp�an 

Quarantine Law, this Public Health Declaration Form is a mandatory 

document and aims to protect your health. Your information will help public 

health officers to contact you if you were exposed to a communicable 

disease. It is important to fill out this form completely and accurately. 

 
I, the undersigned, hereby confirm that all the information I provide below 

is correct and that I have neither been recently diagnosed with COVID-19, 

nor did I, knowingly, have had close contact with any person suspected or 

tested positive for COVID-19, nor have suffered from any symptoms during 

the past 14 days. 

I certify that I am currently covered by an overseas medical insurance plan 

valid until the date of my departure from Egypt. 
 

Full Name: 

Nationality: 

Date of Birth:   Day                   Month                    Year 

Passport Number: 

Profession: 

Airline Name: 

Flight Number: 

Arriving from: 

Address in Egypt:  

  

 

        



Telephone/Mobile Number: 

E-mail Address: 

Insurance Details: 
 

Do you have symptoms such as high fever, cough, sore throat and shortness 
of breath? 
 

Yes         No               No 
 

In the past 14 days, have you had contact with someone who tested with 
COVID-19?     
 

Yes         No              No 
 

Which country/countries have you visited (full route) during the past 14 
days? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Should I experience any symptoms of COVID-19 during my stay in Egypt, I 

will immediately report the incident to the hotel management and doctor 

and seek the necessary medical assistance, or call 105. 

Should I change the aforementioned address or phone number during my 

stay in Egypt I will call 105 to give the new information. 

In case I violate the above, the Egyptian Government shall not be subject to 

any liability, whatsoever, if I show evidence of positive testing for COVID-19 

during the 14 days a�er departure. 

Failure to submit this declaration will result in an illegal entry to the 
country. 
I hereby confirm that I have read and understood all of the above. 

Signature: …………………………………………..     Date:………………………………………….. 

 

 


