Tunezja jest w trakcie ustalania przepisów wjazdowych na sezon lato 2021. Wytyczne zostaną opublikowane niezwłocznie po ich
potwierdzeniu. Aktualne warunki poróżowania dostępne na ten moment znajdziesz tu: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dlapodrozujacych
Turyści zobowiązani są do przestrzegania zasad Protokołu Sanitarnego dla Sektora Turystycznego Tunezji. Wycieczki fakultatywne (muzea,
atrakcje turystyczne, obiekty historyczne) są organizowane przez operatorów zgodnie z zasadami ww. Protokołu.
Od 01.10.2020:
▪ Goście nie będą mogli opuścić terenu hotelu przez 7 dni,
▪ Goście, którzy wykupili Imprezę Turystyczną na więcej niż 7 dni mogą opuścić teren hotelu po tygodniu,
▪ Wycieczki fakultatywne będą organizowane niezależnie od powyższej reguły 7 dni.
Od 10.10.2020:
▪ Goście nie mogą opuszczać terenu hotelu od godziny 20:00 do 05:00 rano.
Przed wylotem
Zapoznaj się z informacjami na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/tunezja
• Wszyscy Turyści podróżujący do Tunezji, zobligowani są wydrukować i wypełnić załączoną poniżej „Deklarację zdrowotną” i
„Potwierdzenie polityki covid-19”, które przedstawią władzom lotniska w Tunezji.
• Obydwa dokumenty oraz voucher hotelowy Turyści zobligowani są mieć przy wejściu na lotnisko w Polsce, jeszcze przed
odprawą.
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.
• Czas odprawy w Polsce: 2h30 przed wylotem (Czas odprawy w Tunezji: 4 h przed wylotem).
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 oraz przedstawienia władzom lotniska w Tunezji
„Deklaracji zdrowotnej” oraz „Potwierdzenia polityki covid-19”.

