
Tájékoztató a Zanzibárra utazók részére 
 
Tanzánia kormányának bejelentése alapján jelenleg engedélyezett a turista célú 
beutazás az országba magyar állampolgárok részére. 
 
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Tanzániába történő beutazás 
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiakban olvashatók (az információk az 
aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak): 
 

Az elutazás előtt és érkezéskor: 

• Tanzánia kormányának bejelentése alapján jelenleg negatív COVID-19 PCR 

teszt bemutatása nélkül engedélyezett a turista célú beutazás magyar 

állampolgárok részére.  Mindazonáltal a Tanzániába repülő légitársaságok 

kérhetik az utasoktól a negatív COVID-19 PCR teszt felmutatását. Az eljárás 

légitársaságonként változó, erről irodánk munkatársa tud napi, aktuális 

tájékoztatást adni, de általában 72-96 óránál nem régebbi, angol nyelvű, 

kinyomtatott negatív teszt megléte szükséges az utazáshoz. 

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

• A Zanzibárra érkezés előtt az utasoknak a repülőgépen egy űrlapot (Traveller 
Surveillance Form) kell kitölteniük és megérkezéskor a repülőtéren az 
egészségügyi hatóságoknak leadni azt. 
 

• Zanzibár repülőterén érkezéskor az utasokat hőmérésnek vetik alá. 
Amennyiben koronavírusra utaló tüneteket észlelnek (láz, köhögés), PCR 
tesztet készítenek, melynek eredményéig az utasok a szállodájukban, 
elkülönítve lesznek elszállásolva. Zanzibáron minden szálloda felkészült az 
utasok elkülönített elszállásolására. Amennyiben a teszt negatív, az elkülönítést 
feloldják. Pozitív teszt esetén az utasoknak helyi karanténba kell vonulnia saját 
költségen. A karanténra szállodák vannak kijelölve. 
 

• Az utazóknak mindenre kiterjedő 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 megkötése feltétlenül ajánlott! 

 
A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 

• Hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint a légitársaságok 
kérhetik a 72-96 óránál nem régebbi, negatív COVID-19 PCR tesztet, melynek 
beszerzéséről az utasnak kell Zanzibáron gondoskodnia. A teszt több helyen 
elkészíthető. A szállodához legközelebb eső teszt állomás címéről a szálloda 
recepciós munkatársa, illetve foglalást készítő munkatársunk tud felvilágosítást 
adni. A teszt ára Tanzániában jelenleg 80 USD/fő, melyet az utasnak a 
helyszínen készpénzzel kell kiegyenlítenie. 
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• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai 
jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak. Jelenleg 10 napos 
karanténkötelezettség vár minden, a Maldív-szigetekről hazaérkező magyar 
állampolgárra. 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-allampolgarok-
magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-
jarvany-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! 

 
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/afrika?tanzania  
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 
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: 
 
Tanzániában jelenleg a zárt helyiségekben, közösségi tereken, közlekedési 
eszközökön (stb.) kötelező a maszk viselése. A szállodai, éttermi személyzetet 
folyamatosan tesztelik, az épületeket fertőtlenítik.  
Zanzibáron a látványosságok nyitva tartanak, folyamatosan látogathatók az 
egészségügyi szabályok betartásával, de egyes helyeken a látogatók számát 
korlátozhatják, így azok felkeresésére és felfedezésére a szokásosnál több időre is 
szükség lehet. Javasolt az előírásoknak megfelelő maszkkal, kesztyűvel és 
kézfertőtlenítővel készülni az utazás teljes időtartamára elegendő mennyiségben, 
mivel Tanzániában ezek beszerzése akadályokba ütközhet.  
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