
 

 

 

1. Előkészületek: 

➔ Az utasoknak ki kell tölteni egy nyomtatványt: 

➔ Utaztak-e Egyiptomba indulás előtti 14 napban bárhova is?  

➔ Igazolni, hogy az utas a COVID19 egyik tünetét sem produkálja 

➔ Igazolni, hogy az utas nem érintkezett olyan személlyel az előző 14 napban, aki 

COVID19-el fertőzött vagy a tüneteket produkálja 

➔ Amennyiben jeleket érzékelnek, jelentik a hotel managementnek vagy a doktornak 

➔ Érvényes NEMZETKÖZI egészségbiztosítással kell rendelkezzen az utas 

➔ Akik olyan országból érkeznek Egyiptomba, ami a WHO jelentése szerint abba a 

biztonsági kategóriába szorul, hogy jelentősen fertőzött, úgy 48 óránál nem régebbi 

érvényes negatív COVID1- tesztet köteles bemutatni 

 

2. Repülőn: 

➔ Maszk viselése kötelező 

➔ Csak szilárd étel és üveges ital szolgálható fel 

➔ Biztosítanak maszkot, kesztyűt 

➔ Magazinok, újságok tiltva 

➔ Elkülönített terület szükséges a gépen azon krónikus betegek részére, akik 

egészségügyi állapotukból kifolyólag nem tudnak maszkot hordani 

➔ Repülő utolsó két sora a tüneteket produkáló utasok részére van fenntartva 

 

3. Egyiptomi reptérre való érkezéskor utasoknak: 

 

➔ Maszk viselése még mindig kötelező, testhőmérséklet mérés 

➔ Bőröndfertőtlenítés, mielőtt a szalagra érkeznek 

 

 



 

 

 

 

 

4. Szállodában: 

 

➔ Rendszeres fertőtlenítés a nyilvános helyeken és gyülekezési pontokon 

➔ Kézfertőtlenítők kihelyezése 

➔ Liftben távolság tartására jelzés a földön 

➔ Liftben kötelező maszkot viselni 

➔ Utasoknak minden alkalommal testhőmérséklet- ellenőrzés a hotelbe való 

belépéskor 

➔ Bőröndök fertőtlenítése check –in/ check out-kor 

➔ Földön jelzés mutatja a távolságot 

➔ Kártyás fizetés előny 

➔ Szobákba max 2+2 fő mehet be, a gyerekek 12 év alatt (RED SEA esetében engedély 

megadva a 13.99 korhatárra) 

➔ Egyéni egészségügyi felszerelés biztosítása minden szobába 

➔ Szobák fertőtlenítése és szellőztetése 12 órán át check out és check in között 

➔ Fürdőszobák napi fertőtlenítése 

➔ Törölközők, ágyneműk magas fokon való mosása 

➔ Edzőtermek rendszeres fertőtlenítése, ugyanitt a zuhanyzás nem megengedett 

➔ Jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs felfüggesztve visszavonásig 

➔ Medencék rendszeres fertőtlenítése 

➔ Napágyak egymástól két méterre lehetnek 

➔ Strandtörölközők a szobába készítve 

➔ Szórakozási lehetőségek a parton és a vízben is csökkentve 

➔ Kaszinók 50%-on működhetnek 

➔ Partik nem engedélyezettek a hotelen belül 

➔ 0-24 doktori szolgálat 

 

 



 

 

 

 

 

5. Étkezés a szállodában : 

➔ A sorban állás előre bejelentkezéssel csökkenthető 

➔ Belépés előtt hőmérsékletmérés 

➔ Elektronikus fizetés előnyben 

➔ Nyílt büfé nincs- felszolgált étkezés 

➔ Asztalok egymástól két méterre, max 6 fő egy asztalnál 

➔ Eldobható evőeszközök használata 

➔ Kézfertőtlenítő az étteremben 

➔ Shisha tiltva 

➔ Gyerekrészek az éttermen belül zárva 

 

 

6. Szabadidős tevékenységek: 

 

➔ A hajók 50%-os kapacitással működhetnek → saját törölköző, eldobható 

evőeszközök, alsó fedélzeten max. 2 fő egyszerre, menü felszolgálás 

➔ Szafari: max 50% kapacitással, maszk viselése kötelező, dobozos ital kizárólag 

➔ Transzfer: 50% kapacitás, kocsiban, privát transzferben csak hátul lehet ülni, az út 

ideje alatt kötelező a maszk 

➔ Múzeumok: távolságtartás, hőmérsékletmérés, maszk 

➔ Turisztikai csoportok: max 25 fő 

 


