Przed wylotem:
Zapoznaj się z informacjami na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt
Z dniem 1 września 2020 r. wszyscy Podróżni udający się do Egiptu (HRG, SSH, RMF) zobowiązani są posiadać
zaświadczenie wykonania testu RT-PCR z wynikiem negatywnym (przetłumaczonym na język angielski lub język
arabski). Test powinien być wykonany 72 godziny przed planowanym przylotem do Egiptu.
Wszystkich Podróżnych wykonujących test RT-PCR przed wylotem, informujemy:
- Wynik testu musi zawierać jasne i prawidłowe dane Podróżnego,
- Badanie nie może zostać wykonane wcześniej niż 72 przed przybyciem do Egiptu,
- Wynik musi posiadać pieczątkę laboratorium z podpisem lekarza/laboranta lub laboratoryjny znak wodny lub
kod QR,
- Podróżny może wylegitymować się również wynikiem w postaci elektronicznej w formie wyniku online z
aplikacji laboratorium/z oficjalnej strony laboratorium lub z linku wysłanego mailem z oficjalnej skrzynki
laboratorium skąd pobierany był wynik. Prosimy by zawsze mieć przy sobie wersję drukowaną wyniku. Wszelkie
wyniki odręczne nie będą akceptowane.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, Pasażer wykona test ponownie na lotnisku
po przylocie.
Skorzystaj z oferty rabatowej testów RT-PCR w języku angielskim dla Klientów Coral Travel Poland.
Szczegóły oferty znajdziesz na www.coraltravel.pl/bezpieczne-podrozowanie w sekcji OFERTA TESTÓW.
Alternatywą dla Turystów nieposiadających zaświadczenia wykonania testu RT-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 30.04.2021 na dowolny termin wylotu,
koszt testu RT-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.
Podróżni lecący do Egiptu do regionu Marsa Alam, którzy wykonują test RT-PCR na Covid-19 na lotnisku, proszeni
są o zabranie ze sobą kopii strony ze zdjęciem z paszportu (wymaganej przez Wydział Medycyny Prewencyjnej w
celu przyśpieszenia zakończenia procedury testów).
Uprzejmie pragniemy poinformować, że jeśli Gość wykonuje test RT-PCR po przylocie na lotnisku, wynik zostanie
podany przez Ministerstwo Zdrowia i Ludności do hotelu, po jego ogłoszeniu należy postępować zgodnie z
obowiązującym protokołem.*
Jeżeli Podróżny jest zainteresowany wykonaniem testu przed powrotem do kraju w celu uniknięcia kwarantanny
po przylocie może w tej sprawie skontaktować się z naszym rezydentem na miejscu, który pomoże w organizacji
badania - orientacyjny koszt testu na dzień dzisiejszy to około 35 usd/os.

*Zgodnie z protokołem Ministerstwo Zdrowia i Ludności po badaniu Podróżni udają się do zarezerwowanego przez siebie
hotelu, gdzie w pokoju hotelowym będą oczekiwać na wynik testu. W tym czasie nie mogą oni korzystać z infrastruktury
hotelu, napoje i jedzenie będą dostarczane do pokoju.
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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 covid19.

Na lotnisku przed wylotem – przed wejściem na pokład samolotu:
• Podróżujący przed wylotem muszą wypełnić „Deklarację Podróżnego” przed otrzymaniem karty
pokładowej. Formularz Deklaracji Podróżnego jest załączony poniżej.
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.
• Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos, pamiętaj też dezynfekcji rąk,
• Zachowaj dystans społeczny co najmniej 1,5m,
• 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. Podróżni lecący do Marsa Alam liniami Blue Panorama
(AMQ) mają obowiązek na pokładzie samolotu zakrywać usta i nos maseczką chirurgiczną lub
maseczkami typu FFP2 lub FFP3,
• 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,
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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 dystansu
społecznego,
• 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 obowiązku opłacenia wizy przyjazdu dla Podróżnych przybywających do prowincji
Południowego Synaju, Morza Czerwonego, Luksoru i Asuanu do 30.04.2021.
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NUMER PASZPORTU
WYKONYWANY ZAWÓD
NAZWA LINII LOTNICZYCH
NUMER LOTU
MIASTO WYLOTU Z POLSKI
ADRES W EGIPCIE (ADRES HOTELU)
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DATA
URODZIN

NUMER TELEFONU (+48 111 222 333)
ADRES MAILOWY
NR POLISY (NR REZERWACJI) / NAZWA UBEZPIECZYCIELA / NR ALARMOWY DO
UBEZPIECZYCIELA

V

CZY MASZ OBJAWY TAKIE JAK WYSOKA GORĄCZKA,
KASZEL, BÓL GARDŁA I KRÓTKI ODDECH? / TAK / NIE

V

CZY W OSTATNICH DNIACH MIAŁEŚ/AŚ KONTAKT Z OSOBĄ
TESTOWANĄ NA COVID-19? / TAK / NIE

JAKIE KRAJE ODWIEDZIŁEŚ/AŚ PODCZAS OSTATNICH 14 DNI?
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