
Przed wylotem:
Zapoznaj się z informacjami na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja oraz   
www.gov.pl/web/turcja/aktualnosci  
Wszyscy Podróżni w wieku 6 lat i starsi przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia 
negatywnego wyniku testu RT-PCR (przetłumaczonego na język angielski lub język turecki) 
wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Osoby, które nie 
przedstawią negatywnego wyniku testu RT-PCR, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. 
Powyższa regulacja obowiązuje do 14 kwietnia 2021 r. do godziny 21:00.   
 
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. 
 
Od 14.03.2021 od godziny 21:00, wszyscy Podróżni w wieku 6 lat i starsi niezależnie od narodowości, 
zobowiązani są wypełnić, na 72 h przed wylotem do Turcji, elektroniczny formularz zgłoszenia 
Podróżnego - Traveler Entry Form, na stronie https://register.health.gov.tr/ Po wypełnieniu formularza 
otrzymasz dokument potwierdzający rejestrację wraz z unikatowym kodem HES. Dokument pobierz i 
wydrukuj lub zachowaj na urządzeniu mobilnym, na którym przedstawisz go obsłudze linii lotniczej 
przed wylotem. NINIEJSZY WYMÓG NIE DOTYCZY PASAŻERÓW I ZAŁÓG TRANZYTOWYCH. 
 

• 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: 

• Stanowiska check-in zostały wyposażone w specjalne osłony oddzielające pracowników od 
pasażerów, 

• W poczekalniach będzie zmniejszona liczba krzeseł, a ich układ zostanie zmieniony na 
potrzeby zachowania dystansu społecznego, 

• W windach dopuszczalna liczba osób to 30% maksymalnej liczby osób, 

• Kontrola bezpieczeństwa będzie odbywać się bezdotykowo, 

• W razie konieczności udostępnione zostaną maty dezynfekujące i kabiny, 

• Jeżeli pasażer wykazuje objawy choroby, personel medyczny skieruje go na wykonanie testu 
przeciw Covid-19, 

• Przygotowane zostaną pokoje do kwarantanny zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi 

• standardami oraz w pełni wyposażone pojazdy medyczne umożliwiające transport osoby 
zakażonej do 

• najbliższej placówki medycznej, 

• Na terenie wspólnym na lotnisku, rozmieszczone są środki do dezynfekcji. 
 

 

http://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja
https://register.health.gov.tr/


 
Na pokładzie samolotu: 

• Pasażerowie z objawami takimi jak gorączka – 38oC, kaszel, katar, trudności z oddychaniem, 
nie zostaną wpuszczone na pokład, 

• Wchodząc na pokład samolotu prosimy zachowaj dystans społeczny (minimum 1,5 m), 

• Zabrania się wnoszenia na pokład samolotu bagażu podręcznego, z wyjątkiem: 
- torebek damskich, 
- teczek męskich, 
- toreb na laptop, 
- nosidełek dla niemowląt. 

• Na pokładzie samolotu pasażerowie zobowiązani są nosić maseczki ochronne, 

• Wszyscy klienci są zobowiązani nosić maski ochronne podczas całego lotu. 

• Serwis na pokładzie samolotu będzie ograniczony, aby zminimalizować bezpośredni kontakt 
pomiędzy załogą, a pasażerami, 

• Pasażerowie, u których stwierdzono objawy Covid-19 zostaną umieszczeni w wyznaczonej 
strefie izolacji w tylnej części kabiny. 

 
Po przylocie: 

• Po wylądowaniu pasażerowie powinni opuszczać swoje miejsca w samolocie w małych 
grupach, 

• Każdy pasażer, przez cały czas przebywania na lotnisku, ma bezwzględny obowiązek noszenia 
masek ochronnych, 

• Wszyscy pasażerowie zostaną poddani kontrolnemu pomiarowi temperatury, 

• By zminimalizować kontakt z pasażerami, przedstawiciele portu lotniczego będą stosować 
szczególne środki ostrożności w punkcie nadawania bagażu i zapewniać osłony z pleksi w 
punktach kontaktu z personelem, 

• Po zakończeniu każdego lotu, przeprowadzane jest rutynowe sprzątanie i dezynfekcja. 
 


