
6th January 2021
Based on the health guidelines
issued by the Ministry of Health

WARM &
WELCOMING

SRI LANKA-I TURIZMUS
BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK



Amint újra kinyitjuk kapuit a világ felé; vigyázunk arra, hogy paradicsomi szigetünk a lehető leg-
biztonságosabb legyen a folyamatban lévő járvány közepette. A helyzet alapos elemzése és az
összes érintett féllel és egészségügyi szakemberrel folytatott többszöri konzultációt követően irány-
mutatások és protokollok sora került kialakításra, amelyek segítséget nyújtanak az idegenforgalmi
szektorban tevékenykedőknek, hogy az újra megkezdhessék működésüket.
 
A turisztikai szektor tagjait felkérjük, hogy tartsák be ezeket az irányelveket. Ezek létfontosságú
intézkedések, amelyeket turistáink és saját magunk védelmének biztosítása érdekében hoztunk
meg. Biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre országszerte annak érdekében, hogy az
utazók problémamentesen tölthessék el itt idejüket; az idegenforgalmi létesítmények feladata azon-
ban a COVID biztonsági protokollok betartása. Így a sziget újranyitása fenntarthatóságot jelenthet
az egész turisztikai ágazat számára.

HELLO ÚJRA!



Nincs minimum tartózkodás.
A hotel minden szolgáltatása
elérhető lesz a vendégek
számára.

Nincs szükség karanténra

Kirándulásokat lehet
tenni a látványosságok-
hoz.

A turisták kötelesek az első
14 napot 1-es szintű ‘Safe
and Secure’ szálláshelyen el-
tölteni.

Jelenleg a védőoltás megléte
nem kötelező, de minden
biztonsági előírást szigorúan be
kell tartani.

FŐBB TUDNIVALÓK

Kötelező PCR teszt és 1 havi,
50,000 usd fedezetű biztosítás,
mindkettőt az online vízum
igénylésekor kell anyagilag
rendezni. A biztosítás ára
12 usd,
a PCR teszt ára 40 usd / teszt.
A tesztek darabszáma a
tartózkodás hosszától
függ, de minimum kettő.
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DGHS:

Chief Epidemiologist:

chepid@sltnet.lk

DPRD:

drishankaprd@gmail.com

ddgphs1@health.gov.lk

Reptéri előkészületek

24 órás technikai segítség: 1912

A turisták érkezhetnek mind
charter, mind menetrendszerinti
járattal, vagy magángéppel.
A Katunayake és a Mattala
Nemzetközi reptér is várja
az utazókat.

A turistákon PCR tesztet
fognak érkezéskor elvégezni,
ez a felállított magánlaborató-
riumok kapacitásától függ
majd.

Beutazhatnak kettős állam-
polgárok, külföldi állampolgárok
házastársai, külföldi útlevéllel
rendelkezők is, a hatályos irány-
elvek és protokoll betartása
mellett.

Minden járat köteles
egyeztetni a Nemzeti Polgári
Repülési Hatósággal.

A dokumentumban foglaltak
üzleti vízum igénylésére nem
jogosítanak.

A legénységre vonatkozó
különleges rendelkezésekről a
Polgári Repülési és Repülőtéri
Légiközlekedési Hatóság
folyamatosan egyeztet.

A Sri Lanka-i Turisztikai Ható-
ság (a továbbiakban: SLTDA)
a járatok érkezése előtt minden
részletről tájékoztatja majd az
Egészségügyi Minisztériumot
a következő e-mail címeken
keresztül:
 

dghs@health.gov.lk

NEMZETKÖZI JÁRATOK
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Minden ország állampolgára beléphet Sri Lankára, hacsak külön nincs tiltva
(Magyarország nincs tiltva).

Vízumot csak online lehet
igényelni. Az online kérelemhez
egy mobil alkalmazás került
kialakításra, mely mind a
Play Store-ból, mind az
App Store-ból letölthető.

Minden utazó legalább 2
PCR tesztet, 7 napon túli
tartózkodás esetén 3 PCR
tesztet köteles online vásárolni
az alkalmazáson keresztül.

Az utazók szintén az alkalma-
záson keresztül kötelesek meg-
kötni egy minimum 1 hónapra
szóló, 50,000 usd fedezetű
biztosítást, melynek ára 12 usd.
Ezt megtehetik a vízum igénylése,
a szállás vagy a repülőjegy
foglalása során is.

Foglalási visszaigazolás
megléte szükséges legfeljebb
14 napra, 1-es szintű "Save
and Secure" minősítésű szállástól.
Minimum tartózkodás nincs.

A vízum kiadását követően
az utas adatai továbbításra
kerülnek az egészségügyi
tiszt felé, mely folyamatos
frissítés alatt lesz a szállásra
kerülésig.

VÍZUMIGÉNYLÉS





3
Az alábbi pontok minden repülőre szálló utasnak figyelmébe ajánlott és szigorúan be-
tartandók. A feltételek teljesítését minden résztvevőnek kötelessége ellenőrizni a
felszállás előtt.

Felszállás előtt egy 96 órával
korábbi negatív PCR tesztet
kell a reptéren bemutatni.

Egészségügyi nyilatkozatot
szükséges bemutatni a fel-
szállás előtt a reptéren.

50,000 usd fedezetű, 1 havi
biztosítás szükséges, melyet
a vízum igénylésével egyidő-
ben kell megvásárolni a mobil
alkalmazásban.

REPÜLÉS ELŐTTI FELKÉSZÜLÉS
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Kizárólag 1-es szintű "Safe and
secure" tanúsítvánnyal rendelke-
ző szálláshelyen lehet foglalni,
legfeljebb 14 napra - viszont
nem szükséges egy hotelben
megszállni a 14 nap alatt.

Minimum tartózkodás nincs.

A 14 napos tartózkodás alatt az utas
bármikor átköltözhet egy másik, szin-
tén 1-es szintű "Safe and secure" mi-
nősítésű szálláshelyre, természetesen
biztonságos transzferrel. Az új szállás-
helyen újabb PCR tesztet kell készíte-
ni bejelentkezés előtt.

A turisták az első 14 nap alatt
nem hagyhatják el a szálláshely
területét, kivéve, amikor turisztikai
látványosságokat látogatnak meg -
ezt kizárólag megfelelő védelem
mellett (bio-biztonságos buborék)
tehetik majd meg.

A vízumigénylés során a szállás visszaigazolásának megléte létfontosságú követel-
mény, a szállásválasztás pedig kizárólag az alábbiak szerint történhet:
- az utasok  - védelmük érdekében - kizárólag 1-es szintű "Safe and secure" besorolású
szálláson foglalhatnak. A Safe and secure egy, a szállások számára kiállított tanú-
sítvány, mely igazolja, hogy a szálláshely a COVID-19 egészségügyi protokollt és az
idegenforgalmi irányelveket betartja.

Az 1 szintű "Safe and secure" minősítésű
szálláshelyek folyamatos ellenőrzését az
SLTDA végzi.

Minden minősített szálláshely
saját QR kóddal rendelkezik, mely
segítségével az utasok értékelni
tudják majd a szálláshely bizton-
ságát.

A közös helyiségek, mint például a
spa és a medence használhatóak,
de csakis az egészségügyi irányel-
vek betartásával, ilyen például a
távolságtartás.

A szálláshely vendégei nem fogad-
hatnak helyi vendégeket, nem érint-
kezhetnek velük, nem vehetnek részt
közös eseményeken, különösen az
első 14 napos tartózkodás alatt.

A szálláshelyek hatékony beléptető
intézkedéseket vezetnek be.

A 14 napos tartózkodás után a turis-
ták szabadon elhagyhatják az 1-es
szintű "Safe and secure" szálláshe-
lyet, és találkozhatnak a helyiekkel.
Illetve szabadon foglalhatnak egyéb
más szálláshelyet is.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK - TURISTÁK RÉSZÉRE
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A szálláshelyek, az utazási iro-
dák és az utazásszervezők kö-
telesek megosztani minden, a
szállásfoglalással, a transzferrel
és a kirándulásokkal kapcsolatos
adatot a területi egészségügyi
tisztviselővel, és az SLTDA-val,
azonnal a foglalás véglegesíté-
sekor, még a beutazás előtt.

Kizárólag 1-es szintű "Safe
and secure" minősítésű szál-
láshely fogadhat nemzetközi
turistákat az utazásuk első
14 napján.

A turisták nem hagyhatják
el a szálláshelyet az első 14
napban, kivéve, amikor a
látványosságokat látogatják
meg (bio-buborék).

A vendégek az első 14 nap
után elhagyhatják az 1-es
szintű "Safe and secure"
minősített szálláshelyet, de
kizárólag biztonságos transz-
fer használatával.

Előre visszaigazolt szállodai
foglalás szükséges 1-es szintű
"Safe and secure" minősítésű
hotelben a tartózkodás első 14
napján.

A szálláshelyek maximum
75 %-os foglaltsággal működ-
hetnek. A további szobákat a
tünet nélküli pozitív tesztered-
ményű vendégek és a velük
utazók számára kell fennhagyni.

Az utasok bármilyen járattal ér-
kezhetnek. A szálláshelyeknek
meg kell tenniük mindent annak
érdekében, hogy a különböző
járatokról érkező utasok ne keve-
redjenek.

A szálláshelyeknek előre ki-
alakított elszállásolási tervvel
kell rendelkezniük.

A szálláshelyek a foglalással
kapcsolatos részleteket köz-
vetlenül a foglalás után köte-
lesek a területi egészségügyi
tiszt és az SLTDA rendelkezé-
sére bocsátani.

A szálláshelyeken és azok
környékén hatékony ellenőr-
zéssel biztosítják, hogy a tu-
risták ne lépjenek kapcsolat-
ba a helyiekkel.

A tömegközlekedés nem
elérhető a turisták számára,
még az első 14 nap letelte
után sem.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK - A SZÁLLÁS OLDALÁRÓL



DGHS:

dghs@health.gov.lk

chepid@sltnet.lk

DPRD:

drishankaprd@gmail.com

ddgphs1@health.gov.lk

A hatályos egészségügyi
irányelveket mindig be kell
tartani.

Tünetek esetén a beteget meg
kell figyelni, a kijelölt tisztiorvos-
nak a személyzet és a többi ven-
dég vizsgálatáról gondoskodnia
kell.

A szállodaorvos naponta jelen-
tést tesz az Egészségügyi Mi-
nisztérium, a COVID-munka-
csoport és az SLTDA felé.

A kijelölt tisztiorvos elérhető-
ségét meg kell adni a területi
tisztiorvosnak és az Egészség-
ügyi Minisztériumnak.

Járványügyi Egység vezetője:
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chepid@sltnnet.lk

covid19sl20@gmail.com

dghs@health.gov.lk

dg@srilanka.travel

Az Egészségügyi Minisztérium minden turistától bizonyos számú PCR teszt elvégzését
követeli meg. A szálláshelyeknek meg kell győződniük arról, hogy ezek a tesztek meg-
történtek, mielőtt a vendég elhagyja a szálláshelyet.

Az utazóknak induláskor 96
órán belüli, akkreditált labora-
tórium által végzett negatív
PCR teszttel kell rendelkezniük.

Minden vendég számára az
összes PCR-vizsgálatot a
szállodának kell megszervez-
nie a MOH által jóváhagyott
magánszektor laboratóriummal;
ideális esetben egy adott utazó
összes PCR-vizsgálatát egyet-
len laboratóriumnak kell elvégez-
nie.

Az érkezés utáni első tesztet,
melyet a turista a vízumigény-
lés során vásárolt meg, akkredi-
tált magán laboratóriumban kell
elvégezni, még a szálláshelyre
való bejelentkezés előtt. A teszt
eredményéig a vendégek moz-
gását a minimumra kell korlátoz
ni. A szálláshely a teszt eredmé-

nyét a mobil alkalmazásba is
köteles feltölteni, és azt a tu-
rista számára is köteles átadni.

A magán laboratóriumok
kötelesek e-mailen átküldeni
minden eredményt a Járvány-
tani Intézetnek és a hoteleknek,
megjelölve a pozitív eredményeket.

Az útlevél száma egyben a tu-
risták azonosításhoz szük-
séges hivatkozási szám, mely-
lyel a jelentések és befizetések
nyomon követhetőségét biztosít
ják.
 

A második tesztet a tartóz-
kodás 5-7. napján kell elvé-
gezni, a harmadikat pedig a
tartózkodás 10-14 napján.

COVID Munkacsoport:

DG EÜ Minisztérium:

DG SLTDA:

PCR TESZT
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Az utazási irodák és szállodák
betartják az Egészségügyi Mi-
nisztérium és az SLTDA érvé-
nyes egészségügyi irányelveit.

Az utazás alatt az utas-
csoportok nem érintkezhetnek
egymással.

A szálláshelynek vagy az uta-
zási irodának előre elkészített
utazási tervvel kell rendelkeznie.

A belföldi repülőjáratok csak a
szigorú szabályozás alapján
engedélyezettek.

A szállítás részleteiről minden
foglalás után és a vendég meg-
érkezése előtt tájékoztatni kell
a területi tisztiorvost, a COVID
munkacsoportot és az SLTDA-t.

TRANSZFEREK - TURISTÁK

A szálláshely vagy utazási
iroda minden csoportnak
külön transzfert köteles
szervezni.
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A szállításban részt vevő összes
személyt 14 napos karanténba
kell helyezni és PCR tesztet kell
végezni; kivéve, ha a személy-
zet teljes védőöltözékben volt.
Egyben szükséges a COVID mun-
kacsoport és az SLTDA tájékozta-
tása a szükséges részletekről, ide-
értve a karantén létesítmény elhe-
lyezkedését is.

A sofőr naplót vezet az uta-
sok adatairól.

A sofőr az utas érkezése előtt
minden részletről tájékoztatni kö-
teles a COVID-19 ellenőrzését
végző nemzeti műveleti központot
az érintkezés nyomon követése cél-
jából; beleértve az MOH és az
SLTDA-t.

TRANSZFEREK - SOFŐRÖK
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A szálláshelyek és utazási
irodák kötelesek biztosítani a
szükséges védőfelszerelést
(maszk, fertőtlenítő) a turiszti-
kai szolgáltatást végzők szá-
mára.

napos karantént eltölteni a
program után, kivéve ha tel-
jes védőfelszerelésben volt.

Sofőrszállás biztosítása során
szintén be kell tartani az egész-
ségügyi és biztonsági irányel-
veket.

A szállodák, az utazási irodák
és az utazásszervezők kötelesek
betartani az Egészségügyi Minisz-
térium és az SLTDA által kiadott,
jelenleg érvényes egészségügyi
irányelveket.

A programban részt vevő teljes
személyzet számára biztosítani
kell az egészségbiztosítást, kü-
lönösen a COVID-19 biztosítást.

IDEGENVEZETŐK, SOFŐRÖK ÉS MÁS SZOLGÁLTATÓK

Az idegenvezető köteles 14



10
Ideális esetben a szállodákat teljesen fel kell készíteni a helyzet bármilyen kimenete-
lének kezelésére; még akkor is, ha minden óvintézkedés és biztonsági intézkedés meg-
van. Ha egy vendég vagy vendégek PCR tesztje pozitív, a szálláshely köteles a proto-
kollt betartani, hogy a lehető legjobb módon kezelhető legyen a helyzet.

Az elkülönítést ugyanabban a
szállodában, egy elzárt területen
kell elvégezni; a szálláshely orvo-
sa és a területi kijelölt tisztiorvos
felügyelete mellett, amíg a pácienst
egy kijelölt gondozási központba
nem viszik át.

A közbenső ellátó központokról az
SLTDA köteles gondoskodni az
Egészségügyi Minisztérium felügye-
lete alatt.

Amennyiben az elkülönítés nem
megvalósítható (pl. egy nagyobb,
pozitív eredményű csoport esetén),
az SLTDA egy alternatív elkülönítő
szálláshelyet jelöl ki.

A szálloda személyzetét és
egyéb kapcsolattartóit ennek
megfelelően kell irányítani, a
már hatályos irányelvek betar-
tásával, a területi egészségügyi
tiszt irányítása alatt.

Tünet nélkül

POZITÍV PCR TESZT EREDMÉNY ESETÉN
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Sürgősségi intézkedésekre lehet szükség, ha a vendéget nem COVID-19, hanem más
egészségügyi okból kell kezelni. Az egészségügyi irányelveket és a protokollt ebben az
esetben is szigorúan be kell tartani.

Ha tünetek jelentkeznek, a ven-
déget és a vele lévő személyeket
egy előre egyeztetett, a MOH
által jóváhagyott magánkórházba
kell szállítani, a terület vagy a szál-
loda kijelölt tisztiorvosának döntése
alapján.

A területi egészségügyi tisztet
megfelelően tájékoztatni kell.

Az utas által megkötött COVID-19
biztosítás fedezi a kórház költsé-
geit; beleértve a mentős szállítást;
50 000 dollár értékre és egy hónap
időtartamra.

A kezdeti 14 napos időszakban
lévő betegeket csak az SLTDA
által meghatározott és a MOH
által jóváhagyott kórházakban
szabad kezelni.

A döntést követően arról a
területi tisztiorvost haladékta-
lanul tájékoztatni kell.

A kezelés költségét a turista
által korábban megkötött biz-
tosítás fedezi.

Tünettel

POZITÍV PCR TESZ EREDMÉNY ESETÉN

EGYÉB HELYZETEK KEZELÉSE
(A KARANTÉN IDŐSZAK ALATT)

A szálloda kijelölt tisztiorvosa
jogosult döntést hozni a helyzet
felmérése után.
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Meg kell értenünk, hogy a személyzet, akik a vendégek közvetlen közelében vannak,
potenciálisan kockázatot jelentenek otthoni környezetükre, ezért szigorú intézkedéseket
kell hozni biztonságuk és védelmük biztosítása érdekében.

A személyzet minden olyan tag-
jának, aki közvetlenül kapcsolatba
lép a vendégekkel, nem szabad el-
hagynia a szálloda területét a vendég
szállásának idejére (14 nap), és továb-
bi 14 nappal a vendég tartózkodása
után.

A karantént a szálloda tiszti-
orvosának felügyelete alatt kell
lebonyolítani a helyi egészség-
ügyi hatóságokkal együtt;
egyben tájékoztatni kell az Egész-
ségügyi Minisztériumot, a COVID
munkacsoportot és az SLTDA-t.

A személyzetet rendszeres
időközönként át kell vizsgálni
a COVID-19 szempontjából,
az Egészségügyi Minisztérium
által kiadott, a munkahelyi
egészségre vonatkozó irány-
mutatások szerint.

A személyzetet megfelelő kocká-
zatértékelésnek kell alávetni a te-
rületi egészségügyi tiszt irányítása
alatt; és megfelelő beavatkozáso-
kat kell kezdeményezni, ha a ven-
dégnek pozitív a COVID-19 tesztje.

Abban az esetben, ha egy
COVID-19 pozitív vendéget vagy
alkalmazottat jelentenek a szállo-
dában, az utazási irodáknak és az
utazásszervezőknek szintén be
kell tartaniuk az Egészségügyi
Minisztérium és az SLTDA által
érvényes egészségügyi irányelve
ket.

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSA
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A vendégek, akik érkezéskori PCR tesztjük negatív, meglátogathatják a jóváhagyott
turisztikai helyszíneket, biológiai biztonságot adó elszigetelés mellett.

A látnivalók megtekinthetők -
biobiztonsági buborékban,
meghatározott időrésekkel.

A látnivalók engedélyét az SLTDA
adta ki, a COVID-19 munkacsoport-
tal és az illetékes helyi egészség-
ügyi hatósággal konzultálva.

Az útvonalat előzetesen meg kell
osztani az idegenforgalmi helyszín
helyi egészségügyi hatóságával és
a helyszínt kezelő ügynökségekkel
az SLTDA-n keresztül.

Bármilyen külön megállapodást,
beleértve az étkezési megállókat,
mosdószüneteket vagy bármilyen
egyéb megállókat, fel kell tüntetni
a naplóban, és ezeket meg kell
vitatni a megállók tervezett terüle-
teinek helyi egészségügyi hatósá-
gaival.

A turistákat kísérő személyzet;
beleértve idegenvezetőket, szafari
dzsipvezetőket, buszsofőröket,
egyéb sofőröket, asszisztenseket
és fordítókat, 14 napos karanténba
kell helyezni és PCR tesztet kell el-
végezni a helyi egészségügyi ható-
ság felügyelete alatt - kivéve, ha
teljes védőfelszerelésben voltak.

A turisták számára kiosztott idő-
határokat egyértelműen közzéte-
szik az SLTDA weboldalán, hogy
minimalizálják a helyiekkel való
interakció kockázatát.
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