Tájékoztató a Seychelle-szigetekre utazók részére
Seychelle-szigetek kormányának bejelentése alapján 2022. március 16. után magyar
állampolgárok részére is engedélyezett a turista célú beutazás az országba, az alábbi
feltételek szerint. Az információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak.
Előírások a beutazáshoz oltott utasok részére:
•

•

•

A teljes, COVID-19 elleni átoltottsággal rendelkező utasok a Seychellesszigetekre korlátozás nélkül beutazhatnak. Seychelles-szigetek egészségügyi
hatósága minden forgalomba lévő vakcinát elfogad.
Oltottnak számít az, aki legalább 2 dózis, COVID elleni védőoltással
rendelkezik, és erről angol nyelvű, QR kóddal ellátott, kinyomtatott
dokumentummal rendelkezik (EU Covid-pass).
12 év alatti gyermekek a fenti követelmények alól mentesülnek.

Előírások oltással nem rendelkező utasok részére:
•

A Seychelle-szigetekre 2022. március 16. után nem több, mint az indulás előtt
72 órával elvégzett, negatív COVID-19 PCR teszt eredmény bemutatásával
engedélyezett a turista célú beutazás minden utazó számára, beleértve a
gyerekeket és a csecsemőket is. A negatív PCR teszt eredményről a magyar
egészségügyi
hatóságok
által
kiállított,
angol
nyelvű
igazolás
szükséges, melyet a check-innél a légtársaság képviselőjének szükséges
felmutatni (javasolt digitálisan letöltve és több példányban kinyomtatva
magukkal vinni, mert az utazás során kérhetik).

•

Mintavétel céljából felkereshető magyar intézmények:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabolfelkeresheto-intezmenyek-listaja

Minden utasra vonatkozó előírások:
•

Minden utazónak regisztrálnia szükséges a Seychelle-szigetek egészségügyi
hatósága által üzemeltett https://seychelles.govtas.com/ weboldalon, indulás
előtt legalább 72, de legfeljebb 24 órával. A regisztráció során a személyes
adatok, valamint egy aktívan használt e-mail cím és telefonszám megadása
mellett fel kell tölteni az oltási igazolást, vagy a negatív PCR teszt eredményét,
az útlevél másolatát, a repülőjegyet, a szállásfoglalás visszaigazolását, az
utasbiztosítást, egy igazolványképet (vagy selfie-t). A bankkártya adatainak
megadása szükséges az eljárás díjának kiegyenlítésére, mely jelenleg 45
EUR/fő (mértéke változhat). A weboldalon történő regisztráció után 6 órával a
megadott e-mail címre érkezik meg a beutazási engedély (Health Travel
Authorization – HTA), mely a Seychelles-szigetekre történő belépés egyik
feltétele.

•

Az utazóknak a beutazásról számított legalább 6 hónapig érvényes
útlevéllel, valamint
mindenre
kiterjedő (beleértve
a
COVID-19
megbetegedéssel kapcsolatos izolációt, karantént és kórházi kezelést
is) érvényes nemzetközi utasbiztosítással (BBP) kell rendelkezniük. A

bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak bankjuknál a területi
hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még az utazás előtt.
Útlemondási biztosítás és legmagasabb kategóriájú utasbiztosítás megkötése
feltétlenül ajánlott!

•

Egyes légitársaságok további feltételekhez, például FFP2-es maszk
viseléséhez köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól
munkatársaink, illetve a légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást.

•

A látogatóknak igazolniuk kell, hogy szállásfoglalásuk a seychelles-i
közegészségügyi hatóság (Public Health Authority) hivatalos tanúsítványával
ellátott
szálláshelyére
szól.
Az
engedélyezett
szállások
listája
a http://tourism.gov.sc/list-of-all-covid-19-health-certified-tourismbusinesses/ weboldalon érhető el. A szálláshely voucherének bemutatását
kérik a megérkezéskor.

Repülőtéri intézkedések az érkezéskor
•
•

Minden érkező utas részére kötelező a maszk viselése, a minimum 1 méteres
fizikai távolságtartás és a kéz fertőtlenítése
A látogatók csak engedélyezett, hivatalos tanúsítvánnyal rendelkező helyi
transzfert vehetnek igénybe.

A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor:
•

Egyes légitársaságok további feltételekhez, például sebészeti vagy FFP2-es
maszk viseléséhez köthetik az utazást.

•

Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai
jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak. Jelenleg a magyar
állampolgárok korlátozás nélkül hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország
területére
További részletek:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarokmagyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19jarvany-miatt

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak és
légitársaságonként jelentősen eltérhetnek! Utazásuk előtt javasoljuk, hogy vegyék fel
a kapcsolatot légitársaságukkal, illetve munkatársunkkal!
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/afrika?seychelle-szigetek
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
Minden külföldre történő 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/konzinfoutazom-mobilapp
A Seychelle-szigetekkel kapcsolatos további beutazási információkról az alábbi odalak
nyújtanak tájékoztatást angol nyelven:
http://www.tourism.gov.sc/
https://www.seychellestourismboard.travel/
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