
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed wylotem  
Zapoznaj się z informacjami na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych  
 
Z dniem 19 kwietnia 2021r. podróżni posiadający ważny voucher (zawierający przelot + transfer + zakwaterowanie w 
obiekcie turystycznym), lecący lotem czarterowym lub rejsowym w ramach zorganizowanego wyjazdu turystycznego, 
będą mogli wjechać na terytorium Tunezji stosując poniższe zasady : 

• Przedstawienie na miejscu negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego najwcześniej 72 godziny przed 
wejściem na pokład samolotu (zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim). 

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

• Ścisłe przestrzeganie Protokołu Sanitarnego dla Sektora Turystycznego Tunezji do walki z Covid-19. 
Poruszanie się poza hotelem jest możliwe wyłącznie pod opieką lokalnych przedstawicieli Coral Travel Poland. 
 
Zabierz na lotnisko umowę zgłoszenie oraz dokumenty podróży (voucher i bilety lotnicze). 
Należy wypełnić Deklarację Zdrowotną (www.coraltravel.pl/docs/dokumenty/deklaracja_zdrowotna_new.pdf) oraz 
formularz wjazdowy na stronie https://app.e7mi.tn/ najwcześniej 72 godziny przed wylotem, a najpóźniej przed 
odprawą. Wygenerowany dokument wraz z kodem QR należy wydrukować i podpisać. 
 
W drodze na lotnisko 

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

• Przed podróżą sprawdź aktualną godzinę wylotu. 

• Zabierz wypełnioną wcześniej kartę pokładową i niezbędne 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.  

• W miarę możliwości zrezygnuj z bagażu podręcznego. 
Na lotnisku przed wylotem 

• 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 samolotu 

• Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos. 

• 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.  

• Ogranicz używanie wentylacji nawiewu powietrza zamieszczonego 
nad każdym pasażerem.   

• Bądź na bieżąco z komunikatami załogi pokładowej. 
Po przylocie 

• Bagaż odbieraj indywidualnie zachowując dystans społeczny podczas oczekiwania. 

• Pasażerowie zobligowani są do bezdotykowego pomiaru temperatury  

http://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
https://app.e7mi.tn/

