
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed wylotem  
Zapoznaj się z informacjami na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych  
 
Każdy podróżny w wieku od 12. lat, jest zobowiązany do przedstawienia w dniu przyjazdu negatywnego wyniku 
testu RT-PCR, przeprowadzonego maksymalnie na 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu (zaświadczenie 
w języku angielskim). 
 
WAŻNE: Przed przybycie na lotnisko, koniecznie wypełnij formularz wjazdowy na stronie https://app.e7mi.tn/ 
najwcześniej 72h przed wylotem, a najpóźniej 24h przed odprawą. Wygenerowany dokument wraz z kodem QR 
należy wydrukować, podpisać i zabrać na lotnisko wraz z dokumentami podroży. 
 
Zabierz na lotnisko umowę zgłoszenie oraz dokumenty podróży (voucher i bilety lotnicze). Należy wypełnić 
również Deklarację Zdrowotną www.coraltravel.pl/docs/dokumenty/deklaracja_zdrowotna_new.pdf  
 
Podróżni posiadający ważny voucher (zawierający przelot + transfer + zakwaterowanie w obiekcie turystycznym), 
lecący lotem czarterowym lub rejsowym w ramach zorganizowanego wyjazdu turystycznego, zobowiązani są do 
przestrzegania Protokołu Sanitarnego dla Sektora Turystycznego Tunezji, do którego najważniejszych wytycznych 
należą: 

• Pozostawanie w zorganizowanych grupach zaraz po przybyciu do Tunezji, podczas transferu, 
zakwaterowania oraz przemieszczania się w turystycznych obiektach noclegowych jak i poza nimi. 

• W trakcie przemieszczania się (przejazd z i na lotnisko, wycieczki): kontrola temperatury podczas 
odprawy na lotniskach, max. obłożenie w środkach transportu do 50%, nakaz noszenia masek przez 
wszystkich (klienci i personel obsługujący), powszechny dostęp do środków dezynfekujących, zachowanie 
bezpiecznej odległości. 

• W obiektach turystycznych: max. obłożenie do 50%, noszenie maseczek przez personel, dezynfekcja 
bagaży oraz pokojów (max. na 3h przed przybyciem gości hotelowych), regularne mierzenie temperatury 
klientom, zakaz spektakli w pomieszczeniach zamkniętych i w plenerze oraz imprez sportowych, 
powszechny dostęp do środków dezynfekujących, zachowanie bezpiecznej odległości, zapewnienie 
izolowanych pomieszczeń dla zakażonych, w każdym obiekcie zaplanowano obecność lekarza i 
pielęgniarki. 

• W restauracjach, barach i kawiarniach: max. obłożenie do 50%, zakaz oferowania posiłków w formie 
samoobsługi, obowiązek zapewnienia bezpiecznego dystansu między stołami (2,5 m). 

• Na terenie basenów: ograniczenie liczby osób korzystających z basenu (1 osoba na 3m2), zakaz 
korzystania z basenów przez osoby z grup specjalnego ryzyka według kryteriów WHO, np. kobiety w ciąży, 
osoby starsze (65 lat i powyżej), a także mające problemy z oddychaniem; lista przeciwwskazań będzie 
umieszczona przy basenie. 

• Na plaży parasole i leżaki rozmieszczone przy zachowaniu 2,5 m odstępu. 
 

Poruszanie się poza hotelem jest możliwe wyłącznie pod opieką lokalnych przedstawicieli Coral Travel Poland. 
 
Począwszy od 1 lipca 2021 obowiązuje zakaz opuszczania miejsca pobytu w godzinach 20:00–05:00. 
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