
 
Z przyjemnością informujemy, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nie znajdują się już na liście państw objętych 
zakazem lotów. Tym samym obowiązek poddania się testowi PCR w kierunku Covid-19 dla wszystkich 
podróżnych lecących z Dubaju do Warszawy zostaje zniesiony. Nadal obowiązują testy dla podróżnych lecących z 
Warszawy do Dubaju. 
 
Przed wylotem: 
Zapoznaj się z informacjami na stronie https://www.visitdubai.com/en/sc7/articles/coronavirus-advisory 
oraz https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zjednoczone-emiraty-arabskie 
 
Wszyscy pasażerowie tranzytowi i turyści podróżujący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich mają obowiązek 
przedstawić negatywny wynik testu PCR Covid-19, pobrany maksymalnie 96 godzin przed odlotem. Honorowane 
są wyniki testów wykonane jedynie we wskazanych laboratoriach: https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-
screening-documents/approved-laboratories.pdf   
Wszyscy pasażerowie muszą również wypełnić formularz oświadczenia zdrowotnego oraz formularz 
zobowiązania do kwarantanny www.preflighttest.com/account/login  
 

 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, 

 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:  

 Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich regulacji w zakresie higieny i dystansu 
społecznego, 

 Na terenie wszystkich obiektów lotniskowych noszenie maseczek jest obowiązkowe, 

 Na lotnisku wszyscy podróżujący zostaną poddani termalnemu pomiarowi temperatury, 

 Należy zachować fizyczny odstęp od innych osób (min. 2 m), 

 Bagaż odbieraj indywidualnie zachowując dystans społeczny podczas oczekiwania, 
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Biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń związanych z Covid-19 rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich wprowadził 
poniższe wytyczne: 
• W miejscach publicznych zasłaniaj usta oraz nos, a także zakładaj rękawiczki ochronne. Często myj i dezynfekuj 
ręce, 
• Unikaj osób z symptomami oraz miejsc gromadzenia się tłumów, 
• Dezynfekuj często używane przedmioty takie jak telefon, tablet, aparat fotograficzny, 
okulary, 
• Unikaj przesiadania się/zmiany miejsc w samolocie/restauracji, 
• Jeżeli zauważysz u siebie objawy w pierwszej kolejności skontaktuj się telefonicznie z 
lekarzem, 
• Wracając do domu rozważ dobrowolną kwarantannę. 
 


