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CONDITII DE CALATORIE - HURGHADA  

Zbor Charter TAROM 

Cetatenii romani care calatoresc in Rebuplica Araba Egipt trebuie sa respecte masurile de securitate si 
de control instituite de autoritatile egiptene. 

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos deoarece nerespectarea lor poate duce la 
neimbarcarea turistilor de catre companiile aeriene! 

1. In Hurghada se calatoreste cu pasaport turistic, valabil minim 6 luni de la data intoarcerii. 
Persoanele care detin alt tip de pasaport (diplomatic, etc) sunt rugate sa se intereseze in ce 
conditii pot calatori cu pasaportul pe care il detin. Viza este obligatorie si se achita pe aeroportul 
din Hurghada - taxa 25 USD / persoana (o intrare).  

2. Pasagerii trebuie sa prezinte la ghiseul de check-in Declaratia de sanatate completata si 
semnata (in limba engleza si in limba araba – se va imprima si completa doar varianta in engleza, 
adica prima pagina a documentului! Aceasta trebuie completata de catre fiecare persoana in 
parte. In cazul turistilor minori, declaratia poate fi completata de catre tutore, care va fi 
responsabil pentru veridicitatea informatiilor furnizate. Declaratia poate fi descarcata de   AICI! 

3. Pe ruta Hurghada –Bucuresti, bagajul de cala al pasagerilor se va accepta la check-in NUMAI in 
conditiile in care acesta este impachetat in folie protectoare (contra cost) 

4. Este obligatoriu ca pasagerii sa poarte masca de protectie pe toata durata zborului si sa respecte 
reglementarile in vigoare. 

5. Toti turistii care calatoresc in Egipt sunt obligati sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ 
privind infectia cu SARS-COV2, prelevat cu maxim 72 de ore inainte de intrarea pe teritoriul 
egiptean sau un certificat de vaccinare acreditat COVID-19, care să ateste faptul că au fost 
complet vaccinați cu 14 zile înainte de sosire. Certificatul trebuie să fie recunoscut de 
autoritățile sanitare din statul de proveniență și să includă un cod QR, fără 
ștergeri/modificări/adăugiri, și să fie prezentat pe suport de hârtie. 

6. Călătorii vaccinați pot intra în Egipt la cel puțin 14 zile după administrarea celei de-a doua doze 
în cazul vaccinurilor care se efectuează în două doze (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, 
Sinovac sau Sputnik) sau la 14 zile după administrarea unui vaccin cu doză unică (Johnson & 
Johnson). 

ATENTIE! Este OBLIGATORIU ca testul sa fie facut inainte de plecarea din Romania. Imbarcarea pe 
aeroportul din Bucuresti nu va fi posibila fara prezentarea unui test negativ la ghiseul de check-in!  

 IMPORTANT! Copiii sub 6 ani sunt scutiti de la efectuarea testului pentru COVID 19! 

CONDITII DE CALATORIE COVID 19 – TAROM – Actualizare la 12.10.2021: 
Mai jos regasiti actualizarea informatiilor referitoare la calatoria catre Egipt, dar si la conditiile pe carte 

trebuie sa le indeplineasca turistii ce doresc sa intre/ revina in Romania, in contextul pandemiei COVID 

19. 

Doresc sa mentionez ca aceste informatii nu reprezinta un document oficial, ci o lista a conditiilor ce 

trebuie indeplinite, in conformitate cu cerintele autoritatilor din statele enumerate in tabel. 

https://oferte.cocktailholidays.ro/01.%20Oferte%20Turism/00.%20Informari%20Plecari/Egipt/Sharm%20el%20Sheikh/Arrival_pax_health_declaration(2).pdf
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In tabel se regaseste si Romania, cu  informatii despre accesul in teritoriu, ca urmare a interesului 

turistilor despre conditiile in care pot reveni , in aceasta perioada, din vacante.  

Va rugam sa aveti amabilitatea de a recomanda turistilor sa consulte site-urile ambasadelor tarilor 

respective/ site MAE pentru detalii. 

Este valabila prevederea ca pasagerii care  au certificatele de vaccinare nu mai au nevoie de PCR. 

Destinatie Formular hartie Formular 

electronic 

Test Covid ALTE ACTIUNI 

SUPLIMENTARE 

Cerinte speciale 

pentru zboruri 

charter HRG / 

SSH /LXR 

Pasagerii sunt 

informati prin tour 

operator sa se 

prezinte la aeroport 

(cu 3 ore inainte de 

ora decolare) cu 

formularele 

hartie  deja 

completate. In cazul 

in care se prezinta 

totusi pasageri fara 

formulare, li se vor 

acorda la check-in / 

poarta de imbarcare 

formularul (numai 

varianta lb. engleza) 

NU Autoritatile de la 

destinatiile HRG / 

SSH accepta 

efectuarea 

testului COVID 19 

si la sosire SSH / 

HRG contra sumei 

de 30USD. Acesti 

pasageri vor fi 

debarcati ultimii 

din aeronava  la 

SSH / HRG, vor fi 

condusi in zona de 

testare si vor sta 

in izolare in 

camera de hotel 

pana la primirea 

rezultatului. 

Exceptii test: 

- copii sub 6 ani 

Pentru asigurarea regulii de 

debarcare la SSH / HRG care 

impune separarea pasagerilor cu 

test PCR de cei fara test, la ghiseul 

check-in agentul va pune un "add 

coment : NO COVID 

TEST"                                         

  In acest sens, se va respecta 

urmatoarea regula de acordare a 

locurilor: pasagerii fara test PCR 

vor fi alocati incepand cu ultimul 

rand din aeronava spre fata si cu 

ocupare loc langa loc, iar pasagerii 

cu test PCR vor fi alocati incepand 

cu primul rand, cu ocupare loc 

langa loc.  

ROMANIA DA, pt pax care nu 

pot completa 

online. 

https://chestionar.st

sisp.ro 

 

Pasagerii care 

sosesc din zonele 

galbene și roșii 

trebuie să 

completeze 

formularul, chiar 

dacă sunt scutiți de 

carantină. 

NU Lista țărilor cu risc epidemiologic 

ridicat: 

https://www.cnscbt.ro/index.ph

p/liste-zone-afectate-covid-19 

https://chestionar.stsisp.ro/
https://chestionar.stsisp.ro/
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
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Cetățenii străini care sosesc în Egipt din alte state decât cele menționate în lista de mai jos trebuie să 
prezinte un test tip PCR negativ, efectuat cu maximum 72 de ore înainte de călătorie sau un certificat 
de vaccinare acreditat COVID-19, care să ateste că au fost complet vaccinați cu 14 zile înainte de sosire 
conform ultimei actualizari a conditiilor de calatorie de catre MAE – disponibile AICI!  

ATENTIE! Certificatul trebuie să fie recunoscut de autoritățile sanitare din statul de proveniență și să 
includă un cod QR, fără ștergeri/modificări/adăugiri. 

 Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie sa fie emise in limba engleza 
si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul pasaportului. 

Certificatul emis in urma efectuarii testului pentru COVID-19 va fi acceptat DOAR daca indeplineste 
conditiile de mai jos: 

• Contine data si ora efectuarii testului. Atentie! Aceasta este data de la care se vor contoriza cele 
72 de ore. 

• Certificatele trebuie sa contina stampila laboratorului si semnatura medicului.  

ATENTIE! Certificatul PCR trebuie sa fie in original si stampilat. (nu se accepta copii xerox dupa 
certificatul de testare si nici in format electronic) 

Atentie! Certificatul nu trebuie sa prezinte urme de razuire, stergere sau adaugare 

• Sa fie indicat tipul probei recoltate pentru analiza 
• Sa fie mentionat ca testul este unul de tip RT – PCR 
• Orice test PCR scris manual nu va fi valid. 

Pasagerii care sosesc din statele care nu sunt incluse în lista de mai jos nu vor fi supuși unui test rapid 
sau unui tampon nazal la aeroporturile de sosire în Egipt. 

Călătorii care sosesc din statele/regiunile grav afectate de COVID-19 și de noile variante ale virusului 
SARS-CoV-2 (India, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Myanmar, Nepal, Vietnam, Sri Lanka, Brazilia și 
America Latină) pot călători în Egipt, fiind necesară prezentarea unui test tip PCR negativ, efectuat cu 
maximum 72 de ore înainte de călătorie sau a unui certificat de vaccinare acreditat COVID-19, care să 
ateste că au fost complet vaccinați cu 14 zile înainte de sosire.  

• Certificatul de vaccinare acreditat este certificatul recunoscut de autoritățile sanitare din statul 
de proveniență și care are inclus un cod QR.  

• Certificatele nu trebuie să includă ștergeri/modificări/adăugiri, în caz contrar nefiind acceptate. 
Călătorii pot fi supuși unui test molecular/antigen. Dacă rezultatul este pozitiv, se va efectua un 
test tip PCR la aeroportul de sosire. De asemenea, în situația în care rezultatul testului este 
pozitiv, dacă pasagerul este cetățean egiptean, acesta va fi transferat la un spital de boli 
infecțioase sau la un spital desemnat pentru pacienții cu COVID-19, unde poate fi aplicat 
protocolul de tratament. 

• În situația în care pasagerul nu este cetățean egiptean, iar rezultatul testului antigen și al 
testului tip PCR sunt pozitive, acesta va fi deportat. 

https://www.mae.ro/node/52005


  

 
 

Document actualizat la 18.10.2021 
 
 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

În prezent, marea majoritate a restricțiilor impuse de autoritățile egiptene au fost ridicate, cu 
respectarea normelor de protecție COVID-19 (masca de protecție este obligatorie în locurile publice). 

• Rămân în continuare închise zonele de agrement, plajele publice și parcurile. 

• Localurile publice (cafenele și restaurante) și cinematografele pot funcționa la capacitatea de 
70%, cu respectarea unui program strict de funcționare. 

• Toate activitățile de turism pe teritoriul statului se vor desfășura la o capacitate de 70%. 

• Toate mijloacele de transport destinate turiștilor vor opera la o capacitate de 70%, cu 
respectarea distanțării sociale. Pentru categoria de autoturisme tip limuzină se prevede o 
capacitate de maxim 2 persoane. 

• Pasagerii și conducătorii auto au obligația de a purta măști de protecție. Toate mijloacele de 
transport sunt prevăzute cu dezinfectant. 

• Începând cu luna septembrie 2020, toate muzeele și siturile arheologice pot primi turiști locali 
și străini. Înainte de începerea programului cu publicul se vor efectua operațiuni de 
dezinfectare. Sunt acceptate grupuri de turiști de maximum 25 persoane. Ghizii turistici sunt 
obligați să poarte măști de protecție și să folosească mijloace audio de comunicare (care vor fi 
dezinfectate după folosire). Companiile turistice sunt obligate să pună la dispoziția turiștilor și 
conducătorilor auto măști de protecție. La intrarea în obiectivele turistice este luată 
temperatura corporală, inclusiv a angajaților. Este necesară respectarea distanțării sociale de 
cel puțin un metru. 

• Numărul maxim de vizitatori în cadrul muzeelor și a siturilor arheologice este de 100 de 
persoane, cu excepția Muzeului Național Egiptean din piața Tahrir, unde pot intra 200 de 
vizitatori/oră. 

• Se permite accesul a numai 10-15 vizitatori în cadrul oricărui obiectiv turistic de tipul 
piramidelor sau siturilor arheologice mortuare (în funcție de dimensiuni). 

• Începând cu luna octombrie 2020, sunt permise croazierele cu vase care oferă servicii în regim 
hotelier pe fluviul Nil. 

In prezent, Egipt este inclusa in lista țărilor verzi, astfel ca nu este necesara carantina la intoarcerea in 

Romania!  

Nu uitati insa sa verificati si conditiile de calatorie ale tarilor de tranzit! 

ATENTIE! Cetățenii străini și apatrizi care sosesc în România din țările terțe se instituie măsura carantinei 

pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în care este încadrată țara din care sosesc, cu 

următoarele excepții: 

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România; 

b) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și 
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat 



  

 
 

Document actualizat la 18.10.2021 
 
 

cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în 
comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În 
situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea 
Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la 
intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi 
ulterioară intrării pe teritoriul României; 

c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 
de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării 
până la data intrării în țară; 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ 
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui 
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea 
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul 
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) 

f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe 
teritoriul tării; 

 

ATENTIE! Sunt necesare documentele doveditoare pentru testare / vacinare / recuperare dupa 
imbolnavire, astfel: 

o Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, 
necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin 
intermediul certificatului verde de vaccinare sau a documentului emis de unitatea sanitară care 
la administrat, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat 
vaccinul și în limba engleză. 

o  Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării 
excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de 
vindecare, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea competentă, 
din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba 
engleză 

o Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor 
prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de testare, 
sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat 
cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în 
comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și 
prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză 

Dorim sa oferim cat mai multe beneficii clientilor nostri, si de aceea am incheiat parteneriate cu mai 
multe clinici private unde acestia pot efectua testele RT - PCR Sars Cov2  avand tarife si conditii 
preferentiale: 

• Tarife de la 180 RON / persoana - unul dintre cele mai mici preturi de pe piata 

• Rezultate in 24H ( se primesc online)  

• Prioritate la programare  
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• Rezultate in limba engleza 

 

DOM VISTA MEDICAL - Bucuresti 
POLIANA – Bucuresti, Brasov, Constanta, Arges, 

Prahova, Sibiu si Mures 

Programare:  Programare:  

Online: https://www.facebook.com/DomVistaMedical/ Online: https://www.poliana.ro/centre/  

Telefonic: 0731 065 908 / 0731 065 917 Telefonic: 021 9989 

Pret: PCR 180 RON | ANTIGEN 50 RON Pret PCR: 220 RON | ANTIGEN 60 RON 

Locatie: Șoseaua Nicolae Titulescu 94, Sector 1, 
București  

Locatie: Verifica adresa conform orasului de testare  

 

ATENTIE! Recomandam programarea cat mai din timp pentru a nu se epuiza locurile! 

Toate informatiile despre procesul de rezervare si testare sunt disponibile  pe Pagina Cocktail Holidays 
dedicata testarii RT - PCR Sars Cov 2 sau  AICI 

Atentie! Colaborarea dintre Cocktail Holidays si clinicile partenere vine in intampinarea turistilor pentru 
a-i ajuta cu formalitatile de pregatire pentru calatorie. Prezentarea unui Test negativ RT – PCR Sars Cov2 la 
imbarcare insa intra exclusiv in responsabilitatea turistilor iar Cocktail Holidays nu poate fi tras in niciun 
fel la raspundere in lipsa acestuia. 

Pentru orice modificare intervenita pe parcurs, vom reveni cu informatii! 

Echipa Cocktail Holidays 

https://www.facebook.com/DomVistaMedical/
https://www.poliana.ro/centre/
https://www.cocktailholidays.ro/servicii-de-calatorie/conditii-speciale-testul-covid-19-250-ron/

