
 
Przed wylotem: 
Zapoznaj się z informacjami na stronie  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malediwy  
https://visitmaldives.com/en/covid19-updates 
Wszyscy goście muszą posiadać zaświadczenie o ujemnym wyniku testu kwasu nukleinowego (PCR test) na 
obecność Covid-19, z próbką pobraną nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem na Malediwy, licząc od wizyty 
na pierwszym lotnisku. Niemowlęta poniżej pierwszego roku życia nie są objęte tym obowiązkiem. 
Wizy „on arrival” wydawane są za darmo na 30 dni i mogą zostać przedłużone. Po przylocie należy obowiązkowo 
przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19. Podróżni zobligowani są wypełnić online (na 24 godziny przed 
przybyciem na Malediwy, a także 24 godziny przed wyjazdem z Malediwów) deklarację o stanie zdrowia - 
formularz dostępny na stronie: www.imuga.immigration.gov.mv Wszyscy pasażerowie są również zobowiązani 
do wypełnienia Imigracyjnej karty przyjazdu przy przyjeździe na Malediwy. 
Poradnik i wytyczne dot. przyjazdu i zasad obowiązujących turystów i sektora turystycznego w związku z COVID-
19 dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Turystyki (www.tourism.gov.mv/covid19) lub Urzędu 
Imigracyjnego (https://immigration.gov.mv/faq-for-visiting-the-maldives/).  

 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, 
Na lotnisku przed wylotem – przed wejściem na pokład samolotu: 

 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos, 

 Zachowaj dystans społeczny co najmniej 2 m, 

 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: 
Zapoznaj się z procedurami linii lotniczej obsługującej Twój rejs, w sekcji „W samolocie”, „Linie rejsowe 
obsługujące WYJAZDY EGZOTYCZNE”, na stronie www.coraltravel.pl/bezpiecznie-wracamy-do-podrozowania  

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

 Często dezynfekuj ręce, 

 Ogranicz przemieszczanie się po samolocie do minimum, 

 Bądź na bieżąco z komunikatami załogi pokładowej. 
Przylot na lotnisko: 

 Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich regulacji w zakresie higieny i dystansu 
społecznego, 

 Na terenie wszystkich obiektów lotniskowych noszenie maseczek jest obowiązkowe, 

 Personel lotniskowy dokonuje pomiaru temperatury wszystkich podróżujących, 

 Należy zachować fizyczny odstęp od innych osób (min. 2 m), 

 Przed umieszczeniem na taśmie, bagażu jest on dezynfekowany, 

 Bagaż odbieraj indywidualnie zachowując dystans społeczny podczas oczekiwania. 
Na lotnisku odbywa się mierzenie temperatury. Jeśli urzędnicy zauważą osobę z objawami mogącymi sugerować Covid-19 
(nawet jeśli podróżny będzie miał ze sobą negatywny wynik testu PCR), zostanie on poddany testowi PCR na koszt podróżnego. 
Jeśli ów pasażer podróżuje w grupie (np. z rodziną), wszystkie te osoby będą musiały poddać się badaniu oraz będą musiały 
poczekać na wyniki testu w osobnym pomieszczeniu. Koszty takiego badania pokrywają podróżni. Ponadto lokalne władze/ 
służby zdrowia mogą przeprowadzać wyrywkowe badania bez żadnych kosztów dla podróżnych. 
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