Tájékoztató a Kubába utazók részére
Kuba fokozatosan nyitja meg határait a külföldről érkezők előtt. 2020. november 15-től
a havannai José Martí nemzetközi repülőtér is – hasonlóan az ország más
repülőtereihez - fogad kereskedelmi járatokat. Magyar állampolgárok számára a
Magyarországról Kubába történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az
alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak).
Beutazás: Magyar állampolgároknak a kubai beutazáshoz a visszaérkezést követő,
további 6 hónapos érvényességgel rendelkező útlevél, valamint érvényes, papír alapú
(nem elektronikus) turistakártya szükséges, amelyet irodánk állít ki. A turistakártyát
nem szabad összehajtani, meggyűrni! Belépéskor a perforáció mentén a kártya első
felét letépik és elveszik. A kártya második, lepecsételt felét meg kell őrizni a
hazautazásig! Az országból történő kilépés egyik feltétele a kártya bemutatása a
repülőtéren! A CSAK MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKNAK vízumként szolgáló szigorú
sorszámozással ellátott turistakártyát legkésőbb egy hónappal az indulás előtt
szükséges igényelni, az utazási szolgáltatások megrendelésével egy időben. Kérjük
elegendő időt hagyjanak arra, hogy a kézzel kitöltött papír alapú kártya vissza is
érkezzen Önökhöz még az utazás előtt. További részletekkel az OTP Travel irodái
szolgálnak.
Kuba budapesti nagykövetségének tájékoztatása szerint mindazon utazóknak, akik az
Egyesült Államokból, vagy az USA érintésével érkeznek a szigetországba, a turista
célú belépésre jogosító ún. turistakártyát (tarjeta turística) az USA-ban működő utazási
irodákban vagy a légitársaságnál kell beszerezniük. Ennek értelmében a budapesti
kubai nagykövetség a továbbiakban már nem állít ki turistakártyát azoknak a magyar
állampolgároknak, akik az Egyesült Államokból szándékoznak Kubába beutazni.
Az elutazás előtt:
•

2021. január 1-jétől a Kubába érkezőknek rendelkezniük kell a kibocsátó ország
illetékes hatósága által kiállított – és a Kubába történő érkezéskor 72 óránál
nem régebbi – negatív koronavírus teszttel (PCR-RT), angol nyelven.

•

Mintavétel céljából felkereshető magyar intézmények:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabolfelkeresheto-intezmenyek-listaja
Az országba való belépés előtt egy egészségügyi, illetve egy vámügyi angol
nyelvű nyilatkozat kitöltése is kötelező, amelyeket megérkezéskor át kell adni a
kubai ellenőrző hatóság munkatársának. A nyilatkozatokat a légiutaskísérők
adják át a járaton még Kubába érkezés előtt.
A repülőtéren az utasokat hőmérésnek vetik alá. Amennyiben koronavírusra
utaló tüneteket észlelnek, a légitársaságok megtagadhatják a beszállást.
Az utazóknak érvényes nemzetközi utasbiztosítással (BBP biztosítás) kell
rendelkezniük, melynek Kubára is érvényesnek kell lennie, valamint fedezetet
kell, hogy nyújtson a COVID-19 megbetegedés esetén a kórházi költségekre és
egészségügyi ellátásra is. Javasoljuk a legmagasabb kategóriájú BBPbiztosítás megkötését! A bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak
bankjuknál a területi hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még
az utazás előtt.

•

•
•

Kubába érkezéskor:
•
•

•
•

•

Az érkező utasok testhőmérsékletét ellenőrzik a repülőtéren.
A Magyarországról érkező utazókat Kubába érkezéskor egy COVID-19 PCR
teszt elvégzésére kötelezik. A teszt költsége az utazót terheli, melyet egy
újonnan bevezetett egészségügyi adó formájában kell megfizetni a repülőtéren,
ennek értéke 30 USD/fő, melyet más valutanemben is lehet rendezni, akár
kártyával is. A teszt eredménye 24-48 órán belül elkészül, így negatív
teszteredmény esetén az utas már másnap elhagyhatja szállását. Ebben a 2448 órában a lefoglalt szálláshelyet a teszt eredményének megérkezéséig tilos
elhagyni, mert azt ellenőrizhetik és büntetést vonhat maga után.
A hotelbe érkezést követően az utazókat tájékoztatják az egészségügyi
előírásokról, melyeket be kell tartani, valamint hőmérsékletmérést, kéz-, cipőés poggyászfertőtlenítést is végeznek.
Amennyiben a PCR teszt COVID-19 pozitív eredményt hozott az alábbi két
kimenetel lehetséges:
o Tünetekkel rendelkező utazók: azokat az utazókat, akiknek a tesztje
pozitív, és akiknek a tünetei kubai nyaralásuk során jelentkeznek, egy
egészségügyi intézménybe, egy magasan képzett és speciális orvosi
csapattal és a szükséges gyógyászati felszereléssel rendelkező közeli
kórházba szállítják a gyors gyógyulás érdekében.
o Tünetmentes utazók: miután az orvosi csapat alapos orvosi értékelést
végzett, a tünetmentes nyaralókat elszigetelik a kórházakká átalakított
speciális szállodai létesítményekben.
o Aki kapcsolatba került az utazóval vagy olyan utazókkal, akiknek a
tesztje pozitív lett, azonnal elszigetelik a szállodán belül, felügyelet
mellett, nem kerülhet kapcsolatba a szálloda többi vendégével a második
PCR-teszt eredményéig, mely az 5. napon esedékes.
Kubában az országon belül, a tartományok közötti utazási lehetőség korlátozott,
a nyitás folyamatos, de az aktuális vírushelyzet függvényében változhat. A
Cayo szigetek, Varadero és Havanna már megnyitotta kapuit, de pl. Trinidad
nyitása januárban várható.

A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor:
• Kubából hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nem
szükséges tesztet elvégezni.
• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára, a magyar
jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak. Jelenleg 10 napos
karanténkötelezettség vár minden Kubából hazaérkező magyar állampolgárra,
amely 2 negatív COVID-19 PCR teszttel váltható ki.
Utazásuk előtt javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal.
A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően, előzetes
értesítés nélkül változhatnak!
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális
intézkedésekről további naprakész információkkal a Konzuli Szolgálat és a Kubai
Nagykövetség honlapja szolgál, melyek információi folyamatosan frissülnek:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?kuba
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
http://www.embacuba.hu/fooldal
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
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