Tájékoztató a Seychelle-szigetekre utazók részére
Seychelle-szigetek kormányának bejelentése alapján 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:
- A Seychelle-szigetekre korlátozás nélkül beutazhatnak teljes oltottsággal
rendelkező utasok.
- Oltottnak minősül az a 18 éve feletti személy, aki két oltással rendelkezik, illetve
ha a 2. oltás óta már 6 hónap eltelt, akkor megkapta a 3. oltását is. 12-18 év
közötti személyeknél elegendő a 2 oltás. Szintén ebbe a kategóriába esik az,
aki az utazást megelőző 2-12 hét közötti időszakban átesett a Covid-19
fertőzésen, letöltötte a szükséges karantént és ezt igazolni is tudja (c. pont
szerinti regisztráció során az erről szóló igazolást fel kell tölteni a rendszerbe).
- Azon utasok, akik nem felelnek meg a fenti követelményeknek csak az indulást
megelőző 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt vagy 24 óránál nem régebbi
negatív Rapid Antigén teszt birtokában léphetnek be az országba.
- A 12 éven aluli gyermekek a fenti követelmények alól mentesülnek.
- Ismereteink szerint a Seychelle-szigetek minden forgalomban lévő Covid-19
elleni oltást elismer.
72 órával indulás előtt: negatív COVID-19 PCR teszt
• A negatív PCR, vagy Rapid Antigén 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).
A negatív teszteredmény kézhez vétele után: Health Travel Authorization
• A negatív teszt elkészülte után minden utazónak regisztrálnia szükséges a
Seychelle-szigetek
egészségügyi
hatósága
által
üzemeltett
https://seychelles.govtas.com/ weboldalon. A regisztráció során a személyes
adatok, valamint egy aktívan használt e-mail cím és telefonszám megadása
mellett fel kell tölteni az oltási igazolásokat, vagy a negatív 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 10
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.
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