
Tájékoztató a Zanzibárra utazók részére 
 
Tanzánia kormányának bejelentése alapján jelenleg engedélyezett a turista célú 
beutazás az országba magyar állampolgárok részére. 
 
Tanzániába és Zanzibárra oltási igazolvánnyal, annak hiányában pedig az indulást 
megelőző maximum 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel lehet beutazni. 

Az oltási igazolványnak bizonyítani kell, hogy birtokosa legalább 14 nappal az érkezés 
előtt megkapta az adott oltásból a szükséges dózist. 

Az elfogadott oltások: AstraZeneca (SK Bioscience), AstraZeneca (Vaxzevria), 
Covaxin, Covishield, Covovax, Janssen, Moderna (Spikevax), Nuvaxovid (Novavax), 
Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinopharm és Sinovac. 

A negatív PCR tesztnek QR kóddal kell rendelkeznie. 

5 éven aluli gyermekek, illetve a Covid-19 fertőzésen igazoltan átesett (indulást 
megelőző minimum 10 és maximum 180 napon belül) személyek mentesülnek a fenti 
követelmények alól. 

Zanzibárra a Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyiptom, Franciaország, India, 
Malawi, Ruanda, Dél-Afrika, USA, Uganda és Nagy-Britannia területéről érkező 
utasokat érkezéskor a reptéren kötelező rapid antigén tesztnek vetik alá, amelyet 
indulás előtt a https://zanzibarcovidtesting.co.tz/app/home oldalon tudnak előre 
kifizetni. 5 éven aluli gyermekek mentesülnek a rapid teszt követelménye alól. 

 

Az elutazás előtt és érkezéskor: 

 
 

• 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 és legmagasabb kategóriájú 
utasbiztosítás megkötése feltétlenül ajánlott! 

•  
A Tanzániába utazóknak jelenleg nem kell online regisztrálniuk mivel a Tanzán 
külügyminisztérium által üzemeltetett linken (https://afyamsafiri.moh.go.tz/) 
oldal karbantartás alatt áll – meg nem nevezett időtartamig. Így belépéskor 
eltekintenek a QR kód bemutatásáról. 
Zanzibárra utazóknak https://healthtravelznz.mohz.go.tz oldalon található 
kérdőívet kell kitöltetni az indulás előtt legalább 24 órával korábban. A 
válaszként kapott „Unique Health Code”-ot ki kell nyomtatni és belépéskor be 
kell mutatni a hatóságoknak. 

 
 
 



A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 

• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai 
jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak. A beutazási szabályok az 
aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak és 
légitársaságonként jelentősen eltérhetnek! Utazásuk előtt javasoljuk, hogy 
vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal, illetve munkatársunkkal! 
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