CESTOVNÍ OPATŘENÍ
CESTY DO/Z EGYPTA

MILÍ KLIENTI,
Od 1. 7. 2020 se Egypt otevřel mezinárodní turistice a byly obnoveny komerční lety. Situace v
zemi má v souvislosti s pandemií COVID-19 dynamický vývoj - sanitární opatření, která budou
v nejbližších týdnech a měsících přijímána, lze předpovídat jen s obtížemi.
EGYPT PRO VSTUP DO KRAJINY POŽADUJE:







Počínaje dnem 1. září 2020 mění Egypt nařízením premiéra režim vstupu pro všechny příchozí
na území země. Nově je na všech místech vstupu zavedena povinnost předložit při vstupu do
země negativní výsledek PCR-testu ne starší než 72 hodin. PCR-test je nově vyžadován i v
letoviscích Šarm el-Šajch, Hurghada, Marsa Matrouh, Taba, Marsa Alam a nadále v hlavním
městě Káhiře. 
Děti do 6 let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeni a nemusejí PCR-test
podstupovat.



V letoviscích Šarm el-Šajch, Hurghada, Taba, Marsa Alam je možné podstoupit PCR-test přímo
na letišti za cenu 30 USD.



Každý cestující musí vyplnit prohlášení cestovatele s osobními údaji, které následně odevzdá
při příletu.



Cestujícím je umožněno opustit letiště ihned po vykonání PCR testu a jsou přesunuti do hotelu
a odbaveni bez čekání na výsledky testů. Výsledky testů jsou doručeny do hotelu do 24 hodin.
Klientům se doporučuje zůstat na pokoji v hotelu až do výsledků testu. Pokud test bude
pozitivní, klienti musí do karantény.



Slovenské a České pojišťovny momentálně nepojišťují léčení COVID-19, a proto takové
cestovní pojištění nepokrývá léčbu v nemocnicích v Egyptě.





PRAVIDLA KARANTÉNY V EGYPTĚ:









Karanténa se uskuteční v hotelu, v kterém jsou klienti ubytováni, na tomu vyhrazeném místě.
Klienti nenesou žádné další náklady spojené s karanténou v hotelech sítě Red Sea Hotels do
jejich odjezdu.



PO DOBU LETU:



Letadla jsou před každým letem důsledně dezinfikována.
Nošení roušky po dobu letu je povinné.
Servírují se pouze suchá jídla a nápoje v plechovkách.
K dispozici jsou univerzální ochranné sady obsahující dezinfekční prostředky.
V letadle je vyhrazená část pro osoby s chronickými nemocemi, které nemohou mít po dobu
letu roušku. 
Poslední dvě řady v letadle jsou přiděleny cestujícím, kteří projevují příznaky choroby. Je
k nim přidělena letuška a mají k dispozici samostatné wc.
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PŘÍLET DO EGYPTA:
Nošení roušky je povinné po dobu letu, také na letišti a ve všech dopravních prostředcích (i při transferu).
Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost.

 Vstupní víza za 25$ jsou zrušena do 31. 10. 2020.








PO NÁVRATU Z EGYPTA DO ČESKÉ REPUBLIKY:






Je klient povinen podstoupit nejpozději do 5 dnů test na COVID-19 nebo případně podstoupit povinou
karanténu.
Veškeré informace o cestování do Egypta naleznete zde.

 Tým ETI Česká republika

