
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

• Każdy podróżujący w wieku powyżej 12 lat, zobowiązany jest do przedstawienia negatywnego testu 
RT-PCR wykonanego na 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu oraz opatrzonego kodem QR 
lub okazania zaświadczenia lekarskiego wydanego przez odpowiednie władze sanitarne kraju. 

• 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. 
 
1. Negatywny test RT-PCR nie jest wymagany od podróżujących do Tunezji, spełniających następujące 
kryteria: 
- Osoby zaszczepione, które otrzymały pełną dawkę szczepionki oraz posiadają kod QR potwierdzający 
szczepienie. Zaświadczenie przyjęcia szczepionki można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta zakładka 
Certyfikaty - Pobierz kod QR. 
- Ozdrowieńców, czyli osoby, które okażą pozytywny wynik testu RT-PCR wykonanego co najmniej 6 tygodni 
przed planowaną podróżą wraz z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim. Dokument musi zawierać 
dokładne dane osoby podróżującej.  
 
Indywidualni podróżni niebędący rezydentami długoterminowymi i nie spełniający warunków zawartych w 
punkcie (1), zobowiązani są do przedstawienia pisemnego oświadczenia (attestation sur l’honneur) o 
poddaniu się i przestrzeganiu 7-dniowej samoizolacji w hotelu. 
 
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  
 
Po przylocie do Tunezji prowadzone są losowe testy na wybranej grupie pasażerów. Każda osoba z 
pozytywnym wynikiem zostanie umieszczona na kwarantannie w specjalnie do tego wyznaczonych 
ośrodkach. 
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z Internetowego Konta Pacjenta zakładka Certyfikaty - Pobierz kod QR
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