
EGYIPTOM által előírt utazási feltételek 
 
2020. szeptember 1-től Egyiptom területére belépni csak negatív molekuláris PCR COVID-19 teszttel 
lehet, függetlenül az érkezési reptértől. A 6 evet be nem töltött gyerekek mentesülnek a tesztelési 
kötelezettség alól! 
 
A teszt előírása a következő: 

- Nem lehet régebbi, mint 72 óra az Egyiptomba történő érkezéstől visszaszámítva 
- Nyomtatott formában kérik felmutatni 
- Angol nyelvű legyen a teszt eredménye 
- A tesztet államilag elismert laborban kell elvégezni, kötelezően kell szerepelnie rajta a kiállító 

labor pecsétjének 
- A teszten szerepelnie kell a mintavetél dátumának  
-  

A teszt elvégezhető érkezéskor is, az érkezési repterén, DE, amennyiben lehet, mindenkit kérünk, 
hogy végezze el itthon, MERT: 

- Indulásnál, a check-in-nél az utasnak jeleznie kell, hogy nem rendelkezik itthoni negatív 
- teszteredménnyel. Ezen utasokat a repülőn külön részbe ültetik. 
- Érkezéskor a teszttel nem rendelkező utasokat külön kezelik, mind a vámvizsgálat, mind a 

reptéren külön helységben helyezik el őket, majd tesztelik.  
- A szállodába való transzfer is külön busszal történik, majd az elhelyezésük is külön 

épületrészben, a szobát a teszt eredményének megérkezéséig nem hagyhatják el. 
- A helyszínen végzett teszt ara 30 USD/teszt, az eredmény 24-48 órán belül várható. 
- Amennyiben a teszt eredménye pozitív, de a tünetek enyhék vagy az utas tünetmentes, 

akkor karanténban marad a szálloda szobában, míg szükségesnek tartják az orvosok.  
- Amennyiben a betegség súlyosabb formában jelentkezik, és az utas kórházi ellátásra szorul, 

abban az esetben állami intézménybe helyezik el. (a Hurghada Hospitalt nevezték meg, mint 
COVID központ ) 

- Amennyiben hazautazás az eredeti foglalás dátumán nem lehetséges, ez az utas saját 
költségére fog történni, szabad helyek függvényében, a kiválasztott járaton, az utazási 
irodával való egyeztetés réven.  

 
 
Amennyiben az itthon elvégzett TESZT POZITIV: 

- Amennyiben a pozitív eredmény végett az utas nem tud elutazni, törlés csakis kötbérrel 
lehetséges (szerződés szerint). Ezért ajánljuk a COVIDRA érvényes stornó biztosítás 
megkötését, valamint COVID megbetegesre érvényes betegbiztosítás megkötését.) 
 

 
 
 


