
Vispārējie noteikumi atsākoties ceļojumiem uz Ēģipti. 

Ēģiptes valdība, sadarbībā ar pasaules veselības organizāciju, ir izstrādājuši higiēnas drošības 

noteikumus tūristiem, lai nodrošinātu drošu ceļošanu.  

Šajā bukletā Jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par higiēnas, tūrisma aktivitāšu, apskates 

objektu, muzeju, lidostu noteikumiem. 

2020. gada 18. jūnijā Pasaules ceļojumu un tūrisma padome piešķīra Ēģiptei Safe travel Stamp (drošas 

ceļošanas zīmogu), kas ļaus tūristiem atpazīt valstis uz kurām var doties ceļojumos droši, zinot, ka tās 

ievēro visus nepieciešamos noteikums. 

Ceļošanas piesardzības pasākumi 

Sākot ar 2020. gada 1. septembri, visiem, kas ierodas Ēģiptē ir jāuzrāda nesen veikts negatīvs PCR tests 

uz Covid-19,  kas veikts valstī no kuras tūrists izceļo un nav vecāks par 72 stundām pirms tiešā reisa 

izlidošanas uz Ēģipti. 

Tūristiem, kuri ierodas no Japānas, Ķīnas, Taizemes Ziemeļu un Dienvidu Amerikas, Kanādas, Hītrovas 

lidostas Londonā, Parīzes un Frankfurtes lidostām, tiks ļauts iesniegt negatīvu PCR testu uz Covid-19, ne 

vecāku par 96 stundām pirms izlidošanas uz Ēģipti.  

Tūristi, kuri ierodas Šarm El Šeihā, Tabā, Hurgadā un Marsaalama starptautiskajās lidostās, kuriem nav 

nesen veikts un negatīvs PCR tests uz Covid-19, var veikt testu vienā no iepriekš minētajām lidostām. 

Testu veiks sertificēts profesionālis, maksa par testu ir 30 USD vai ekvivalenta summa citās valūtās. 

Tūristiem ir atļauts pamest lidostu uzreiz pēc testa veikšanas un doties uz rezervēto viesnīcu. Tūristiem, 

kuriem Covid-19 tests būs pozitīvs, viesnīca piešķirs atsevišķus numurus, sedzot izmitināšanas, ēdiena 

un bezalkoholisko dzērienu izmaksas. 

Ierodoties Ēģiptes lidostās 

Lidostas tiek regulāri dezinficētas, visi darbinieki ievēro veselības un drošības noteikumus. 

Sejas maskas ir jānēsā visiem, atrodoties lidostā, ir jāievēro distance.  

Visiem, kuri atradīsies lidostā tiks veikta temperatūras pārbaude.  

Jūsu bagāžā tiks dezinficēta, pirms tā tiks uzlikta uz lentas, lai sasniegtu Jūs.  

Vispārējie noteikumi viesmīlības sektoram, arheoloģiskajiem apskates objektiem un muzejiem. 

Darbības noteikumi 

Darbību varēs uzsākt tikai tās iestādes, kas ieguvušas higiēnas drošības sertifikātu. Pēc tam tiks veiktas 

regulāras pārbaudes, ja to laikā tiks atklāti pārkāpumi, sertifikāts tiks anulēts un iestāde slēgta.  

Visiem būs pieejama informācija par drošības un higiēnas prasībām.  

Tīrīšana un dezinficēšana 

Publiskās vietas tiek regulāri dezinficētas, kā arī skārienjutīgie ekrāni.  

Visur ir pieejami rokas dezinfekcijas līdzekļi, tiem veikta mēbeļu regulāra dezinfekcijas publiskajās 

telpās.  

Tiek nodrošināta regulāra gaisa apmaiņa ar centrālo gaisa kondicionieri, ievērojot visas prasības.  

Tualetes 



Tiks nodrošināta regulāra dezinfekcija, ventilācija, ziepes, roku dezinfekcijas līdzekļi, visas atkrituma 

tvertnes būs tikai ar kājas pedāli atveramas un būs tikai papīra dvieļi.  

Lifti 

Visiem, atrodoties liftā ir jāvalkā sejas maska, tiks veikta regulāra liftu dezinfekcija.  

Higiēnas un drošības noteikumi viesmīlības darbiniekiem, arheoloģisko izrakumu apskates objektu 

un muzeju darbiniekiem.  

Visas iestādes darbojas tikai 50% apmērā no maksimāli atļautā. 

Visi darbinieki ievēro drošības un higiēnas noteikumus, kā arī tiek regulāri mērīta temperatūra.  

Ja kādam no darbiniekiem parādās Covid-19 simptomi par to nekavējoties jāinformē darba devējs. 

Viesnīcas noteikumi 

 Katru reizi ieejot viesnīcā, visiem tiks pārbaudīta temperatūra.  

Bagāža ir jādezinficē pirms iečekošanās viesnīcā. 

Uz grīdas ir veiktas atzīmes, lai ievērotu distanci starp cilvēkiem.  

Vēlamā apmaksas metode-elektroniski, ar bankas karti.  

Izmitināšana 

Maksimālā izmitināšana ir 2+2 pers (bērni ne vecāki par 12 gadiem) 

Numurā katram viesim būs komplekts ar sejas masku, gumijas cimdiem un roku dezinfekcijas līdzekli. 

12 stundas pirms viesa ierašanās numuri tiek dezinficēti un vedināti.  

Trenažieru zāles 

Aprīkojums ir izvietots tā, lai ievērotu distanci. Viss tiek regulāri dezinficēts.  

Džakūzī, pirts un masāžas pakalpojumi tiek sniegti ievērojot veselības ministrijas noteikumus.  

Izmantot dušas vai tvaika istabas nav atļauts.  

 

Baseini un pludmales 

Regulāra baseinu, aprīkojumu, galdu, krēslu dezinfekcija, atpūtas krēsli ir novietoti ievērojot 2m 

distanci. Baseina un pludmales dvieļi tiek nogādāti viesiem uz numuriem.  

Aktivitātes pie baseina un pludmalē ir samazinātas.  

Kazino 

Ir atļauts uzturēts 50% cilvēkiem no maksimāli atļautā. Viss tiek regulāri dezinficēts, jāievēro distance, 

katram tiek izsniegts personīgās higiēnas komplekts.  

Ballītes un publiskie pasākumi 

Ballītes un publiskie pasākumi tiek atļauti tikai ārpus telpām, ar maksimāli atļauto cilvēku skaitu – 300, 

ievērojot noteiktos drošības pasākumus.  

Iekštelpās atļauts rīkot konferences un sapulces ar maksimālo cilvēku skaitu- 150.  

Slimnīcas 



Viesnīcās ir dakteris, kurš pieņems Jūs speciāli izveidotās telpās, kur varēs sniegt pirmo palīdzību.  

Nopietniem gadījumiem- slimnīcas atrodas viesnīcu tuvumā.  

Noteikumi, ja tūristam parādās simptomi vai ir pozitīvs Covid-19 rezultāts kamēr uzturas Ēģiptē.  

Tūristiem nekavējoties jāziņo ārstam vai viesnīcas menedžmentam, ja parādās kādi no Covid-19 

simptomiem.  

Ja tests ir pozitīvs, viesnīcai nekavējoties jāziņo par to veselības ministrijai.  

Viesnīcā ir speciāli atvēlēts stāvs vai teritorija, kur tiks nogādāts tūrists, kam ir viegli slimības simptomi.  

Viesnīca apmaksās uzturēšanos, ēdiena un bezalkoholisko dzērienu izmaksas tūristiem ar viegliem, 

dzīvību neapdraudošiem simptomiem. 

Telpas, kurās būs uzturējies tūrists ar pozitīvu Covid-19 testu pēc tā izbraukšanas tiks speciāli 

dezinficētas, lai neapdraudētu citus cilvēkus un nepakļautu viesnīcu karantīnai.  

Kritiskos gadījumos tūrists tiks nogādāts uz slimnīcu.  

Ēģiptes veselības ministrija segs medikamentu un uzturēšanās izmaksas tūristam, kas tiks nogādāts 

slimnīcā, līdz tā pilnīgai izveseļošanai.  

Tūristiem, kas bijuši tuvā kontaktā ar Covid-19 slimnieku tiks veiktas bezmaksas analīzes. Kā arī tiem ir 

jānovēro visi piesardzības noteikumi, tiem ir atļauts palikt viesnīcā papildus laiku bez piemaksas, kamēr 

izveseļojas tā līdzbraucējs, ja tie vēlas.  

Tūristi, kam ir pozitīvs Covid-19 tests un vēlas doties mājās to var darīt uz savu atbildību. Viņiem ir 

jāsazinās ar savu ceļojuma aģentu un jāievēro visi noteikties drošības pasākumi, kas ir saskaņā ar 

Veselības Ministrijas noteikumiem.   

Restorāni (viesnīcas teritorijā un ārpus tās) 

Ēdamzāles 

Lai baudītu maltīti nepieciešama iepriekšēja rezervācija.  

Katram viesim pie ieejas tiks pārbaudīta temperatūra.  

Iesakām maksāt ar karti.  

Atvērtā bufetes ēdināšana nav atļauta.  

Galdiņi ir novietoti drošās distances attālumā, maks. 6 pers pie viena galda, ievērojot katram 1m 

distance.  

Tiek izmantoti vienreizējie galda piederumi, dezinfekcijas līdzekļi ir uz katra galda. Pēc katra viesa 

galdauti tiek mainīti.  

Nav atļauta ūdenspīpe.  

Ballītes un publiskie pasākumi nav atļauti restorānos. Bērnu laukumiņi ir slēgti.  

Ēdienu var pasūtīt ņemšanai līdzi, ieejot restorānā, pasūtot, samaksājot un gaidot laukā, ievērojot visus 

higiēnas noteikumus.  

Virtuve 

Virtuves tiek dezinficētas ievērojot noteikumus. Jāievēro distance starp darbiniekiem. Darbiniekiem 

jāievēro visi higiēnas noteikumi- jāvalkā maskas, gumijas cimdus, regulāri jāmazgā rokas ar ūdeni un 

ziepēm.  



Tūrisma aktivitāšu noteikumi  

Zemūdens niršana un sporta aktivitātes 

Darbinieku noteikumi 

Darbinieki ir apmācīti jaunajiem noteikumiem un kā rīkoties situācijas, ja kādam ir Covid-19 simptomi. 

Visiem ir jāvalkā maskas, katram tiks pārbaudīta temperatūra, viss aprīkojums tiek dezinficēts pēc katras 

izmantošanas reizes.  

Zemūdens niršanas, snorkelēšanas un ūdens sportu centri 

Roku dezinfekcijas līdzekļi tiek nodrošināti un brīvi pieejami visiem. Pildspalvas tiek mainītas pēc katra 

klienta, uz klāja var atrasties tikai darbinieki un nirēji. Iesakām veikt priekšapmaksu internetā vai 

izmantot karti apmaksājot pakalpojumu uz vietas. Mācību klasēs galdi ir izvietoti 2m attālumā viens no 

otra, krēsli 1m attālumā. Ja viesiem ir savs aprīkojums, tad lūdzam to ņemt līdzi. Visas telpas, aprīkojums 

un koplietošanas piederumi tiek regulāri dezinficēti.  

Ir izvietoti informatīvie plakāti par Covid-19.  

Katrs viesies tiek reģistrēts.  

Zemūdens niršanas, snorkelēšanas un ūdenssporta aprīkojuma dezinficēšana 

Viss aprīkojums pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficēts. Klientiem neiesakām dalīties ar aprīkojumu 

savā starpā.  

Safari un ikdienas laivas 

Uz laivām var atrasties 50% no maksimāli atļauto personu skaita.  

Temperatūra tiks pārbaudīta pirms aktivitātes uzsākšanas, visiem ir jāvalkā maskas. 

Tiek veikta regulāra dezinfekcija, viesi ir aicināti ņemt līdzi savus dvieļus un piederumus.  

Viesiem jāievēro distance savā starpā, ir pieejami pirmās palīdzības komplekti, kā arī dezinfekcijas 

līdzekļi un atribūtika.  

Ir noteikti ēdieni, no kuriem var pasūtīt sev maltīti uz laivas.  

 

Drošības noteikumi, kas jāievēro, ja kādam no viesiem paradījušies Covid-19 simptomi  

Visās laivās ir viena kabīne, kur nodalīt cilvēku, kam parādījušies simptomi.  

Ja kāds no viesiem vai apkalpojošā personāla izjūt kādus no simptomiem, nekavējoties jāinformē 

menedžments un jāizolējas noteiktajā kabīnē.  

Gaisa kondicioniera jauda ir samazināta, lai nodrošinātu regulāru gaisa cirkulāciju.  

Tuksneša safari braucieni 

Ir atļauti 50% no maksimāli atļautā personu skaita, viss tiek regulāri dezinficēts. Visiem ir jānēsā maskas 

un jāievēro distance. Tiek pasniegti iepriekš sagatavoti ēdieni un dzērieni pudelēs.  

Kultūras tūrisma aktivitātes 

Visas tūrista aktivitātes (gaisa baloni, Feloukas, buru kuģi, utt.) var uzņemt 50% no maksimāli atļautā 

cilvēku skaita. Ir jāievēro distance, jāvalkā maskas un regulāri jādezinficē rokas.  

Suvenīru veikali 



Sejas maskas un cimdi tiek izsniegti katram. 

Uz grīdas ir zīmes, lai ievērotu distanci starp pircējiem.  

Ir izvietotas zīmes pie precēm, lai cilvēki neaiztiktu tās ar rokām.  

 

Noteikumi tūristu pārvietošanai (autobusi, limuzīni, golfa mašīnas) 

Visus pārvietošanas līdzekļus drīkst aizpildīt tikai 50% no kopējās ietilpības, starp katru pasažieri jābūt 

vienai tukšai vietai. Limuzīnā var atrasties maksimums 2 pers.  

Noteikumi tūristu grupām apmeklējot arheoloģisko izrakumu vietas un muzejus 

Visas telpas un koplietošanas lietas tiek dezinficētas katru rītu pirms muzeja atvēršanas. 

Tūristu grupas maks. 25 pers. Visiem ir jāvalkā sejas maskas. Viss aprīkojums tiek dezinficēts pēc katras 

izmantošanas reizes. Tūrisma kompānijas izsniedz sejas maskas grupām un šoferiem. 

Visiem tiek regulāri pārbaudīta temperatūra.  

Ir jāievēro distance.  

Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits muzejos un iekštelpu arheoloģiskajos izrakumos: 

• 100 personas stundā visos muzejos (200 personas Ēģiptes muzejā Tahiri) 

• 10-15 personas piramīdās vai kapenēs (atkarībā no tās izmēriem) 

Skolu, universitāšu un valdības grupas drīkst apmeklēt muzejus un arheoloģiskos izrakumus pēc 

iepriekšējas rezervācijas vismaz 48 h pirms ierašanās. Grupā nevar būt vairāk par 15 personām, 

dienā var būt 5 apmeklējumi.  

 

 


