Tájékoztató a Maldív-szigetekre utazók részére
A Maldív-szigetek kormánya 2021. július 15-től minden nemzetiségű utas részére
megnyitotta a határait, függetlenül az utasok lakóhelyétől.
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról a Maldív-szigetekre történő
beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális
vírushelyzet függvényében változhatnak).
Előírások a beutazáshoz: 72 órával indulás előtt: negatív COVID-19 PCR teszt
Minden utasnak az indulást megelőző 72 órában elvégzett, angol nyelven kiállított
negatív COVID-19 PCR teszt eredménnyel kell rendelkezni, melyen szerepelnie kell
az útlevélszámnak, az útlevél szerinti névnek, a tesztet végző intézmény nevének és
címének. A tesztnek tartalmaznia kell a beutazó nevét, amelynek egyeznie kell az
útlevélben szereplő névvel, a teszt típusát - RT-PCR tesz -, a teszt elvégzésnek az
idejét és eredményét, valamint a tesztet elvégző labor nevét. A teszt csak aláírt és
lepecsételt formában kerül elfogadásra. Az 1 év alatti gyermekek mentesülnek a
negatív RT- PCR teszt bemutatása alól.
2021. november 28-ától azok az utazók, akik az indulást megelőző 14 napban a DélAfrikai Köztársaságban, Botswanában, Namíbiában, Zimbabwében, Mozambikban,
Lesothoban vagy Szváziföldön jártak vagy ott tranzitáltak nem léphetnek be a Maldívszigetekre.
48 órával indulás előtt: Travel Health Declaration
Minden a Maldív-szigetekre utazó turistának a szigetre érkezést megelőző 48 órában
egy online angol nyelvű egészségügyi nyilatkozatot kell feltöltenie az „imuga” portálra:
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd .
A nyilatkozathoz fel kell tölteni a hivatalos negatív COVID-19 PCR teszt eredményt,
valamint egy világos háttér előtt készült fényképet. (Fejfedő és napszemüveg nélküli,
szemből készült arckép szükséges.) Az adatlap kitöltésének igazolására az e-mailben
kapott QR szolgál, melyet az okostelefonra szükséges letölteni és az országba
lépéskor kell bemutatni. Az utazásra útlemondási biztosítás, valamint az esetleges
karanténintézkedés kiadásainak, illetve a légijárat indulásának elmaradásából
származó költségek viselésére is kiterjedő utasbiztosítás (BBP) megkötése feltétlenül
javasolt! A bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak bankjuknál a területi
hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még az utazás előtt.
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás
Elutazás előtt javasolt a legmagasabb kategóriájú betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás megkötése, mely kiterjed egy esetleges karanténintézkedés
kiadásainak, illetve a légijárat indulásának elmaradásából származó költségek
viselésére is!
Érkezéskor: turista vízum
A Maldív-szigetekre beutazó magyar állampolgároknak legalább a tervezett
visszautazást követő hat hónapig érvényes útlevéllel és vízummal kell rendelkezniük.
A vízumot érkezéskor, negatív COVID-19 PCR teszt birtokában állítják ki legfeljebb 30
napos időtartamra. A vízumhoz szükséges bemutatni az egészségügyi nyilatkozatot
igazoló QR kódot, a szállás visszaigazolását, a visszaútra szóló repülőjegyet és napi
legalább 100 USD/fő anyagi fedezetet (szállás voucherrel rendelkező utasoktól nem
kérik). A 30 napos vízum egyéni elbírálás alapján meghosszabbítható.

Repülőtéri intézkedések az érkezéskor
Minden érkező utas részére kötelező a maszk viselése, a fizikai távolságtartás és a
kéz fertőtlenítése az érkezési csarnok bejáratánál. Ezt követően az utasok egy
lázmérő kapun kelnek át. A repülőtéren egészségügyi ellenőrzés történik, a COVID19 szimptómákkal bíró utasokat a repülőtéri klinikán elkülönítik. Gyanús tünetek
esetén vagy szúrópróba-szerűen az utasokat tesztelésnek vethetik alá, melynek
költsége a helyszínen fizetendő. Pozitív eredmény esetén kötelező karantént írnak elő.
Javasolt a „TraceEkee” nyomkövető alkalmazás letöltése a kapcsolattartás
megkönnyítése érdekében. Az országba érkező turistáktól kérhetik az alkalmazás
letöltését és annak bemutatását a reptéren induláskor és érkezéskor is.
Részletek: https://trace.hpa.gov.mv/index.html?lang=en
Előírások a hazautazáshoz: negatív COVID-19 PCR teszt
A Maldív-szigetekre közlekedő légitársaságok negatív COVID-19 PCR teszthez
köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól munkatársaink, illetve a
légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást. Amennyiben Önnek szüksége van a
visszautazáshoz tesztre, a szállodában jeleznie kell előre a teszt igényét és időpontot
egyeztetni a teszt elvégzésére, melynek ára 50-110 USD/fő. (A mintákat hivatalos
laboratóriumban értékelik.)
Travel Health Declaration
A hazautazást megelőző 48 órában ismét kötelező kitölteni és elektronikus úton
feltölteni az on-line egészségügyi nyilatkozatot. A formula letölthető:
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd
A recepción a szálloda munkatársai segítenek a nyomtatvány elkészítésében, melynek
hiányában a vendégek nem szállhatnak fel a nemzetközi járatra Malé repülőterén. Az
adatlap kitöltésének igazolására ismét az e-mailben kapott QR szolgál, melyet az
okostelefonra szükséges letölteni és az országból kilépéskor kell bemutatni. Fontos,
hogy a hazatérő vendégek az üdülőhelyről való távozásukat követő 14 napon belül
tájékoztassák az üdülőhelyet, amennyiben a COVID-19 PCR teszt eredménye pozitív.
A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor:
Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai jogszabályok
érvényesek, melyek változhatnak. Az illetékes magyar hatóságok által kiállított
érvényes védettségi igazolvány, s érvényes személyazonosító igazolvány birtokában
annak tulajdonosa, illetve a vele együtt utazó, felügyelete alá tartozó, 18 évet be nem
töltött személyek korlátozás nélkül hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország
területére. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőkre továbbra is 10 napos
karanténkötelezettség vár külföldről hazatérve. A karanténkötelezettség alól mentesül,
aki hivatalos irattal, orvosi igazolással bizonyítja, hogy az elmúlt hat hónapban átesett
a koronavírus-fertőzésen. A karanténkötelezettség kiváltható 2 negatív COVID-19
PCR teszttel, melyek közül az első lehet külföldön elvégzett magyar vagy angol nyelvű
teszt is, amennyiben a schengeni térség országaiban, az Amerikai Egyesült
Államokban vagy Kanadában készült. Más ország által készített teszt eredményét nem
fogadják el. A második tesztet Magyarországon kell elvégeztetni. A két teszt elvégzése
öt napon belül szükséges, az egyes tesztek között legalább 48 óra különbségnek kell
lennie.

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!
A beutazással kapcsolatos aktuális, részletes információk az alábbi weboldalakon
olvashatók angol nyelven:
https://macl.aero/passengers/covid19/guidelines
https://immigration.gov.mv/faq-for-visiting-the-maldives/
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális
intézkedésekről kérjük kövessék figyelemmel az utazás előtt és az utazás teljes
időtartama alatt a Konzuli Szolgálat honlapját, melynek információi folyamatosan
frissülnek:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?maldiv-szigetek
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 a Maldív-szigeteki tartózkodás alatt
Az ország kormánya minden korlátozó intézkedést feloldott a nemzetközi utasforgalom
előtt, de továbbra is korlátozó intézkedések vannak érvényben Maléban.
A fővárosban a kijárási tilalom este 10 órától reggel 5 óráig tart. Maszk viselése minden
nyilvános helyen és Maléban kötelező. 5 főnél többen nem tartózkodhatnak együtt
nyilvános helyen, és a megfelelő (legalább 1,5 méteres) távolságtartást kötelező
betartani. Az új egészségügyi szabályok betartása mellett újra indult a
tömegközlekedés. Az egyszerre több szigetet érintő („island hopping”) túrák
visszavonásig szünetelnek. A nyilvános helyek, mint a parkok vagy a sportpályák
nyitva vannak, a kézhigiénés szabályok betartása kötelező.
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