
 
Z przyjemnością informujemy, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nie znajdują się już na liście państw objętych 
zakazem lotów. Tym samym obowiązek poddania się testowi RT-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 
https://www.emirates.com/pl/polish/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/#82483 
oraz https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zjednoczone-emiraty-arabskie 
 
Od 31 stycznia 2021 r. wszyscy pasażerowie przylatujący do Dubaju z dowolnego punktu wylotu (w tym z krajów 
GCC) muszą mieć ze sobą zaświadczenie o ujemnym wyniku testu RT-PCR na obecność Covid-19 wykonanego nie 
wcześniej niż 72 godziny przed wylotem. Polskie laboratoria akredytowane przez ministerstwo zdrowia są 
honorowane podczas przekraczania granic zewnętrznych Emiratów. https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-
laboratoriow-covid  
- Obywatele ZEA są zwolnieni z obowiązku spełnienia tego wymagania; będą jednak musieli poddać się testowi 
RT-PCR po przylocie na lotnisko w Dubaju. 
- Dzieci poniżej 12. roku życia i pasażerowie ze średnim lub zaawansowanym stopniem niepełnosprawności nie 
muszą poddawać się testowi RT-PCR na obecność Covid-19. 
- Pasażerowie przesiadający się w Dubaju w trakcie podróży z poniższych krajów muszą okazać ujemny wyniki 
testu RT-PCR na obecność Covid-19 uzyskany w ciągu 72 godzin przed wylotem, a także muszą spełniać wszelkie 
wymogi obowiązujące w kraju docelowym.  
Afganistan, Angola, Argentyna, Bangladesz, Brazylia, Chile, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dżibuti, Egipt, 
Erytrea, Etiopia, Filipiny, Ghana, Grecja, Gruzja, Gwinea, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Jordania, Kambodża, 
Kenia, Liban, Malta, Maroko, Mjanma, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rosja, RPA, Rumunia, Rwanda, Senegal, Słowacja, 
Somaliland, Stany Zjednoczone, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Tadżykistan, Tanzania, Tunezja, Turkmenistan, 
Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zimbabwe. 
- Pasażerowie przylatujący do Dubaju (Dubaj jako port docelowy) z wyżej wymienionych krajów będą musieli 
poddać się kolejnemu testowi RT-PCR po przylocie do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju. 
- Pasażerowie przesiadający się w Dubaju z innych krajów nie muszą wykonywać testu RT-PCR, chyba że jest on 
wymagany w miejscu docelowym podróży. 
   
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. 

 

https://www.visitdubai.com/en/sc7/articles/coronavirus-advisory
https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid
https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid
http://www.preflighttest.com/account/login


 
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, 
 
 
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. 
 

http://www.coraltravel.pl/bezpiecznie-wracamy-do-podrozowania

