
 
Przed wylotem: 
Zapoznaj się z informacjami na stronie https://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/ oraz 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dominikana  
Przed wjazdem na Dominikanę konieczna będzie rejestracja na stronie internetowej 
https://eticket.migracion.gob.do/ oraz wygenerowanie kodu QR. Celem tego procesu jest przyspieszenie procedur 
na lotnisku. 

 Wypełnij „Oświadczenie dotyczące zdrowia podróżnego”(dokument załączony poniżej). W ramach 
formularzy imigracyjnych i celnych dostarczanych przez linie lotnicze lub przez władze Dominikany, 
pasażerowie muszą wypełnić i złożyć oświadczenie zdrowotne podróżnego. Za pośrednictwem tego 
formularza pasażerowie deklarują, że nie odczuwali żadnych objawów związanych z Covid-19 w ciągu 
ostatnich 72 godzin i podają dane kontaktowe na następne 30 dni, 

 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, 

 Uwzględnij wydłużony czas na niezbędne procedury związane z Covid-19. 
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 na Dominikanie: 
 Zniesiono wymóg posiadania testów na Covid-19 przy wjeździe do kraju, ale osoby przybywające mogą zostać 
poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa. 

 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, 
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Transfer: 

 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos, 

 Pomiar temperatury wszystkich podróżujących, 

 Zapełnienie transferu zmniejszone do 50 – 60% obłożenia, 

 Żel do odkażenia rąk będzie dostępny podczas transferu oraz po transferze,  
 Po każdym przejeździe autokary są dezynfekowane.  


