
 
COVID-19 UTASTÁJÉKOZTATÓ 
 
Az alábbiakban a fő úti céljainkra vonatkozó információkat olvashatják. Javasoljuk, hogy 
mindenképp tájékozódjon a külügyminisztériumnál –, hogy érvényben vannak-e utazási 
tanácsok, figyelmeztetések arra az országra vonatkozóan, ahova utazni tervez. 
Határátlépéskor ellenőrizhetik az utasok testhőmérsékletét, valamint szúrópróbaszerű 
jelleggel Covid-19 tesztet végezhetnek. 
 

EGYIPTOM 

Az ország turistákat fogad, az alábbi lehetőségek vannak az országba belépéshez: 

1. Már beoltott személyek 

Egyiptom 2021.07.05.-től PCR teszt nélkül fogadja azon utasokat, akik: 
- legalább 14 napja megkapták az utolsó oltásukat. Vagyis a 2. dózist a 2 adagos vakcinákból: 
Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Sputnik V illetve az 1 dózist a Johnson & 
Johnson vakcinából. 
- rendelkeznek angol nyelvű QR kóddal ellátott igazolással arról, hogy a szükséges oltásokat 
megkapták (milyet és mikor, bizonyítva, hogy elfogadott oltást kaptak, mindkettőt megkapták 
vagy Johnson esetében 1-et és az utolsót 14 legalább napja). 
 
-erre a célra alkalmas az uniós Covid igazolvány is!  

2. PCR teszt 

Azon utasok, akik 
- nem kapták még meg a szükséges dózisú oltásokat vagy 
- nem telt el 14 nap az 2. oltás óta vagy 
- nem rendelkeznek angol nyelvű QR kóddal ellátott oltási igazolással 
továbbra is csak 72 óránál nem régebbi angol nyelvű negatív PCR teszttel léphetnek be 
Egyiptomba. 
 
A negatív PCR tesztnek amennyiben az utasok itthon készíttetik: 
- minden esetben kinyomtatva kell az utasoknál lenni, telefonon bemutatott 
teszteredményt már nem fogadnak el! 
- a teszteredménynek tartalmaznia kell QR kódot vagy 
- a kinyomtatott teszt mellé be kell mutatni azt a hivatalos e-mailt, amelyben azt részükre a 
labor megküldte, hogy ellenőrizhető legyen az valóban egy akkreditált laborban készült. 
Kinyomtatott, aláírt és pecsételt teszt önmagában már nem elegendő QR kód vagy e-
mail nélkül! 
 
A Hurghadára vagy Marsa Alamba közvetlen járattal érkező utasoknak továbbra is lehetősége 
van érkezéskor a repülőtéren elvégeztetni a PCR tesztet. Ebben az esetben viszont a 
teszteredmény megérkezéséig az általuk lefoglalt hotelben kell maradniuk karanténban. 
 
 



Gyermekek: 
- 6 éves kor alatt nem kell oltási igazolás, PCR teszt, stb. szabadon beutazhatnak. 
- 6 éves kortól ugyanaz érvényes, mint a felnőttek esetében, vagyis QR kóddal ellátott angol 
oltási igazolás (esetleg az ezzel egyenértékű Uniós Covid igazolvány)  vagy angol teszt nyomtatva 
QR kóddal vagy igazoló e-maillel. 

Magyarországra hazautazáskor szükség van 10 napos házi karanténra, mely 2 db negatív PCR 
teszt után hagyható el. A 10 napos karantén nem szükséges a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezőknek! 

Karanténintézkedések, kijárási tilalom: 
 Részleges kijárási tilalom van hatályban éjféltől reggel 4 óráig. A jelzett időszakban 
leáll a tömegközlekedés, és magángépjárművel, illetve gyalogosan sem lehet 
közterületre lépni. A rendelkezést megszegőket 250 USD-nek megfelelő összegre, 
illetve elzárással is büntethetik. 
 
 Az üzletek 21:00 óráig, az éttermek 22:00 óráig tarthatnak nyitva. 
 Az üdülőterületeken ettől eltérő intézkedések lehetnek érvényben, pl. hosszabb 
nyitvatartás az üzletek, éttermek esetében! 
 2020 május 30. óta kötelező a szájmaszk viselése minden nyilvános helyen és 
tömegközlekedés során. 
 
A nemzetközi turizmus és az utazás hirtelen megállása után a COVID-19 terjedése miatt 
az egyiptomi kormány világszerte Egészségügyi Biztonsági Szabályzatot hozott létre az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai alapján, melyben jóváhagyták a vendéglátóipari 
intézmények, a turizmussal kapcsolatos tevékenységek, régészeti lelőhelyek és múzeumok 
működésének feltételeit a látogatók fogadása érdekében. Egyiptom az újonnan 
megállapított rendeletek fényében ütemtervet határozott meg a turizmus újrakezdésére. Ezt 
valamennyi vendéglátó-ipari létesítmény (szállodák és éttermek) teljes fertőtlenítése előzi 
meg. 2020. július 1-jétől Egyiptom a turizmus érintő, tanúsítvánnyal rendelkező szállodákban 
és üdülőhelyekben a maximálisan kapacitást 50%-ban határozta meg. (Vörös-tenger, Dél-
Sínai-félsziget és Matrouh) 
 
Egyéb intézkedések, korlátozások: 
- Korlátozták a bankból, valamint ATM-ből felvehető, illetve oda befizethető készpénz 
mennyiségét. Magánszemélyek számára 10 ezer EGP (~630 USD) bankból, 5 ezer EGP (~315 
USD) ATM-ből, vállalatok számára 50 ezer EGP (~3200 USD) a napi felső korlát. 
 
Utazás előtti óvintézkedések: 
Beszállás előtt: 
Az utasoknak meg kell kapniuk az „Utazási nyilatkozat-Declaration Form” példányát 
a beszállókártyával. Ez tartalmaz egy kérdőívet, amely információt kér a következőkről: 
a) az utazó megerősíti, hogy nem mutatott tüneteket a COVID-19-hez kapcsolódóan az 
utazást megelőző 14 napban 
b) az utazó megerősíti, hogy nem volt kapcsolata COVID-19 betegekkel az utazás előtti 14 
napban; 
c) az utazó értesíti a szálloda vezetőségét vagy orvosát, ha bármilyen tünete jelentkezik 
a COVID-19-hez kapcsolódóan egyiptomi tartózkodása alatt 
A nyilatkozat formanyomtatványa megtekinthető és letölthető ezen a linken: 
http://www.kartagotours.hu/download/pdf/Declaration Form-Egyiptom.pdf 
Az utazóknak be kell nyújtaniuk a nyilatkozat formanyomtatványát Egyiptomba érkezéskor. 
 
 
 
 



 
A WHO által kinyilvánított súlyosan fertőzött országokból csak azok számára engedélyezik a 
beutazást, akik bemutatnak egy a közelmúltban végzett (az Egyiptomi hatóságok által az 
adott országra meghatározott érvényességű) negatív PCR tesztet. 
 
Ezen országok listáját rendszeresen frissítik és közzéteszik. 
 
Légitársaságok Higiéniai és egyéb előírásai: 
Részletes információkat ezen a weboldalon olvashatnak: 
https://www.kartagotours.hu/legitarsasagi-informaciok 
 
A vendéglátó és turisztikai létesítményekre, múzeumokra vonatkozó általános 
szabályok 
 
Üzemeltetési szabályzat 
- Előírás a Turisztikai Minisztérium által kiadott "higiéniai biztonsági tanúsítvány" 
megszerzése és az új szabályozás betartása 
- A vendéglátó létesítményeket rendszeresen ellenőrzik, az előírások bármelyikének 
megsértése a létesítmény engedélyének felfüggesztését vonja maga után. 
- A higiéniai és biztonsági előírásokkal kapcsolatos információkat minden vendég számára 
elérhetővé kell tenni 
 
Tisztítás és fertőtlenítés 
- Az összes nyilvános helyet rendszeresen fertőtlenítik. 
- Fertőtlenítők és folyékony szappan állandóan rendelkezésre állnak. 
- A bútorokat és kárpitokat rendszeresen takarítják meg a szállodákban és a turisztikai 
létesítményekben. 
- A megfelelő követelményeknek való megfelelés mellett a szellőzést is biztosítják 
- A ruhaneműk fertőtlenítését naponta végzik. 
- A WC-ket rendszeresen fertőtlenítik. 
- Csak papírtörlő használata engedélyezett. 
- Kizárólag lábpedállal ellátott szemetesek használata engedélyezett. 
- A felvonókban a fizikai távolságot padlójelzéssel kell jelezni. 
- A felvonók kísérőinek és vendégeknek arcmaszkot kell viselniük a liftben. 
- A felvonókat rendszeresen fertőtlenítik. 
 
Higiéniai és biztonsági intézkedések a személyzet tagjai számára 
- A vendéglátóipari létesítmények teljes munkaerőjük legfeljebb 50% - át működtetik 
- Az alkalmazottakat karanténba helyezik, miután visszatértek szabadságukból 
- Az alkalmazottak testhőmérsékletét naponta ellenőrzik. 
A szálloda személyzetének különálló elhelyezését biztosítják 
- Fertőző vagy krónikus betegséggel rendelkező alkalmazottakat nem szabad 
alkalmazni. 
- Az alkalmazottakat a COVID-19 tüneteivel és megelőző intézkedéseivel kapcsolatos 
képzésben és oktatásban részesítik. 
- A szálloda vezetőségét haladéktalanul értesíteni kell bármely alkalmazottról vagy 
vendégről, ha COVID-19 tüneteit mutatja. 
- Az alkalmazottak személyi védőfelszereléssel vannak ellátva (ideértve a 
fertőtlenítőket, maszkokat, stb.). Arcmaszk viselése munkaidőben kötelező. 
 
Szállodák 
Recepció 
- A vendégek hőmérsékletét minden alkalommal ellenőrzik, amikor belépnek a szállodába. 
- A csomagokat bejelentkezés előtt fertőtlenítik. 
- Preferált az elektronikus fizetés használata. 



 
 
Szobák 
- a szobák maximum kapacitása 2 felnőtt + 2 gyermek (12 évesnél fiatalabb) 
- egyéni védőeszközöket, például maszkokat, kesztyűket, és kézi fertőtlenítőket) 
biztosítanak a szobában minden vendég számára. 
- a szobákat fertőtlenítik és megfelelő szellőzést biztosítják a kijelentkezés és a 
bejelentkezés között 12 órán keresztül. 
- a szobákat és a fürdőszobákat naponta szellőztetik és fertőtlenítik 
- a bútorokat és a szöveteket gőzgéppel fertőtlenítik. 
- az ágyneműt és a törülközőket magas hőmérsékleten mossák 
 
Fitneszterem és egészségklubok 
- a felületeket rendszeresen tisztítják és fertőtlenítik 
- a zuhanyzó használata nem megengedett az edzőteremben vagy az egészségklubban. 
- a jacuzzi, a szauna, a gőz és a masszázs szolgáltatás igénybevétele további értesítésig 
fel van függesztve. 
 
Úszómedencék és strandok 
- az úszómedencék és a strandok nyitva vannak a vendégek számára. 
- a medencéket rendszeresen fertőtlenítik. 
- a strand és a medence körüli területet rendszeresen tisztítják (beleértve az asztalokat, 
napozóágyakat, napozóágyakat stb.) 
- a napozóágyakat egymástól 2 méterre helyezik el 
- a strand- és medence törölközőket a szobákba helyezik el 
- 
Éttermek (szállodákon belül és kívül) 
- a bejáratnál a várakozási időt előzetes foglalással csökkentik (elektronikus 
alkalmazások, telefon, vagy más módon). 
- minden vendég testhőmérsékletét a belépés előtt ellenőrzik 
- preferált az elektronikus fizetés 
- az "Open Buffet" nem engedélyezett, felszolgáló helyettesíti, az ételeket a személyzet 
szervírozza ki a tányérra a vendégeknek. Ez minőségben nem befolyásolja az eredeti 
szolgáltatás színvonalát. 
- az asztalok egymástól 2 méterre helyezkednek el, 1 méterrel az emberek között 
- ugyanannál az asztalnál legfeljebb 6 fő foglalhat helyet. 
- preferált az eldobható evőeszközök használata (amennyire csak lehetséges). 
- minden egyes használat után kicserélik az asztalterítőt 
- a Shisha használata tilos 
- a bárok és rendezvények nem megengedettek az éttermekben. 
- a gyermekek számára elkülönített területek zárva vannak. 
- a take-away szolgáltatás megengedett a fizikai távolság fenntartása érdekében. 
 
Rendezvények 
- a szállodákban partik, társas összejövetelek és rendezvények nem engedélyezettek. 
 
Búvárkodás és vízi sportok 
Személyzet 
- Minden alkalmazott képzésben és oktatásban részesül a COVID-19 tünetekkel és a 
szükséges megelőző intézkedésekkel kapcsolatban. 
- Az alkalmazottak hőmérsékletét naponta ellenőrzik. 
- Arcmaszk viselése kötelező. 
Búvárkodási és vízi sportközpontok 
- Kézi fertőtlenítőket biztosítanak 
- Eldobható tollakat használnak. 



 
 
- Csak a személyzet tagjai és búvárok tartózkodhatnak a fedélzeten. 
- Preferált az elektronikus és online fizetés 
- Az asztalokat egymástól 2 méterre, a székeket pedig 1 méterre kell egymástól elhelyezni az 
edzőtermekben. 
- Az ügyfeleket arra ösztönzik, hogy használják saját búvárfelszerelésüket. 
- A felületeket rendszeresen megtisztítják nátrium-hipoklorittal, oxigén-peroxid és alkohol 
70% -os koncentrációban. 
- Az összes felszerelést (szabályozó, maszk és légzőcső, BCD és búvárruhák) áztatással 
fertőtlenítik, 10% klórtartalmú fehérítőt tartalmazó vízben egy negyed csésze klór 
hozzáadásával 
- A vízi sportok során gyakran kell cserélni a felszerelést 
 
Safari vagy a Daily Boats 
- A hajók teljes vendégkapacitásuk 50% -án üzemelhetnek. 
- Felszállás előtt ellenőrizni kell a vendégek testhőmérsékletét. 
- Arcmaszk viselése kötelező. 
- A felületeket rendszeresen megtisztítják klórtartalmú fehérítőszerrel, „Nátrium-hipoklorit”, 
hidrogén-peroxid és alkohol 70% -os koncentráció-aránnyal. 
- Az ügyfeleket arra ösztönzik, hogy saját törülközőiket és evőeszközeiket használják a 
fedélzeten. 
- Eldobható evőeszközöket használjanak 
- Fizikai távolságot kell fenntartani a vízbe való belépés és onnan való kilépés közben. Nem 
szabad több, mint két embernek tartózkodnia az alsó fedélzeten 
- Elsősegélykészletek, lázcsillapítók és megfelelő védőeszközök rendelkezésre állnak 
- A fedélzeten az ételek rendelése egy meghatározott menüből történik 
- A hajón egy kabint ki kell jelölni elkülönítő karantén céljából 
- Ha bármely vendég vagy munkavállaló bármilyen COVID-19 tünettel rendelkezik, erről 
értesítenie kell a hajó legénységét és azonnal elkülöníteni a kijelölt karanténkabinba. 
 
Szabályok a turisták szállítási módjáról (busz, limuzin, golfkocsik) 
- Legfeljebb 50% -os kapacitással üzemeltetve, üres helyet hagyva minden utas mellett 
busszal és golfkocsikkal, limuzinban legfeljebb 2 utas 
- Az utasok nem ülhetnek limuzinok és golfkocsik első ülésein. 
- Fertőtlenítőket és kéztisztítószereket biztosítanak, alapos tisztítás, fertőtlenítés a 
járművekben 
- A szellőztetést minden út előtt és után kötelező elvégezni 
- Az utasok és a sofőrök kötelesek arcmaszkot viselni utazás során. 
 
Régészeti lelőhelyek és múzeumok látogatásának szabályai 
- A régészeti leletek és a múzeumok fertőtlenítését naponta, nyitvatartás előtt kötelező 
elvégezni 
- A munkavállalók és az alkalmazottak testhőmérsékletét naponta ellenőrzik. 
- A régészeti lelőhelyekbe és múzeumokba való belépés előtt ellenőrzik a látogatók 
testhőmérsékletét. 
- A padlófeliratokat a fizikai távolság fenntartása érdekében helyezik ki 
- turistacsoportok száma nem haladhatja meg a 25 főt (további értesítésig). 
- Az idegenvezetők kötelesek arcmaszkot viselni és vezeték nélküli mikrofonokat használni. 
A múzeumokban a fejhallgatókat sterilizálják minden használat után 
- A múzeumokban és a beltéri régészeti lelőhelyekben a következő látogatók megengedett 
maximális száma: 
200 látogató óránként a Tahrir Egyiptomi Múzeumban, és 100 látogató óránként más 
múzeumokban. 
10-15 látogató bármely piramisban vagy síremlékben (méretétől függően). 



 
COVID-19 tüneteket, és pozitív tesztet mutató turistákra vonatkozó szabályok 
 
- A turistáknak haladéktalanul értesíteniük kell a szálloda vezetőségét vagy orvosát, ha 
bármilyen tünet megjelenik. 
- A szálloda vezetőségének minden észlelt pozitív esetet be kell jelentenie az Egészségügyi 
Minisztériumnak 
- Minden szállodában (vagy a közelben található területeken) egy kijelölt emelet van 
elkülönítve a karanténhoz a kisebb, nem kritikus vagy gyanús esetek számára 
- A szálloda fedezi a szállás, az ételek és italok költségeit a kisebb és nem kritikus 
esetekben 
- a COVID-19 pozitív eredményt mutató vendégek által elfoglalt szobák mélytisztításon 
mennek keresztül anélkül, hogy a szállodát karanténba rendelték volna. 
- a COVID-19 pozitív tesztelésével járó turisták kritikus eseteit kórházba szállítják, az 
Egészségügyi Minisztérium fedezi a gyógyszerek és kezelés költségeit a teljes 
gyógyulásukig. 
- a pozitív esettel kapcsolatan álló utastársak, családtagok ingyenes orvosi vizsgálaton 
vesznek részt, majd a szállodában további díjak nélkül tartózkodhatnak (ha akarják). 
- azok a turisták, akik pozitív teszteket mutatnak a COVID-19-rel, és szeretnének 
visszatérni a származási országba saját felelősségükre, egyeztetniük kell az utazási 
irodával egy alternatív járatra 
 
További részletek és információ az alábbi weboldalakon érhető el: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/afrika?egyiptom 
http://egypt.travel/media/2365/regulations-for-the-resumption-of-toursim-to-egypt-6.pdf 


