Tájékoztató az Egyesült Arab Emírségekbe utazók részére
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról az Egyesült Arab Emírségekbe
történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiakban olvashatók (az
információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak):
Az elutazás előtt a turista célú beutazás feltétele:
Magyar állampolgár Magyarország vagy más állam területéről karanténkötelezettség
nélkül beutazhat az Egyesült Arab Emírségek területére. 2022. november 7-én
megszűnt minden korábbi oltási és PCR tesztelési kötelezettség.
Dubaiba érkezéskor:
• A Magyarországról Dubaiba érkező utazóknak jelenleg nincs PCR-teszt
kötelezettség. Ez a járványügyi helyzettől függően, előzetes bejelentés nélkül
változhat. Ajánlott a légitársaságnál is a beutazási, és a fedélzeti szabályokról
informálódni.
• Amennyiben az utazó valamilyen oknál fogva Dubaiban Covid tesztet
készíttet, melynek eredménye pozitív lesz, az 5 napos kötelező karantént
nem lehetséges lerövidíteni, nincs lehetőség újabb tesztelésre és
amennyiben a szállás nem megfelelő, a helyi egészségügyi szervek által kijelölt
karanténközpontban kell letölteni a karantént. A karantén részleteiről a Dubai
Egészségügyi Hivatal nyújt a helyszínen tájékoztatást. Az oltások megléte,
valamint a védettségi igazolvány jelenleg nem mentesít a karantén alól.
A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: az Emirátusokból hazaindulás előtt, a
jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nem szükséges tesztet elvégezni. További
részletek: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarokmagyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvanymiatt
A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak
és emírségenként eltérhetnek. Utazásuk előtt javasoljuk, hogy vegyék fel a
kapcsolatot légitársaságukkal. Az Emirates légitársaság ügyfélszolgálati
telefonszáma: 00-36-1- 7777525.
Az Emirates légitársasággal utazó, Dubaiban átszálló utasok figyelmébe: a
Dubajból vagy azon keresztül utazó utasok csak a tranzitkövetelményeket és az
utazási követelményeket kötelesek teljesíteni végső célállomásukon.
Az utazás céljának megfelelő szabályokról az Emirates légitársaság weboldala nyújt
pontos
információt:
https://www.emirates.com/hu/english/help/covid19/travelrequirements-by-destination/
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja
szolgál, melynek információi folyamatosan frissülnek:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?egyesult-arab-emirsegek
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció,
melyet az alábbi linken tehet meg az utazó:
https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login

Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok
könnyebb nyomon követése érdekében:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzinfo-utazom-mobilapp
Egészségügyi és biztonsági intézkedések az Emirátusokban való tartózkodás
alatt:
Az Egyesült Arab Emírségekben kórházak és egyes intézmények belső terei
kivételével nem kötelező a maszkviselés. Bizonyos közösségi helyekre,
bevásárlóközpontokba, éttermekbe, nagyobb üzletekbe betérve - általában kézfejen
vagy homlokon - ellenőrzik a testhőmérsékletet.
Közösségi helyeken a kihelyezett tájékoztatók szerinti esetleges korlátozásokat
mindenképpen tartsák be, pl. metrón, buszokon, taxival való utazáskor.
Részletes információk: https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-andthe-law/handling-the-covid-19-outbreak/guidelines-related-to-covid-19

OTP Travel Kft.
2022. november 11.

