
TUNEZYJSKI URZĄD DS. TURYSTYKI / OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN 
Przedstawicielstwo w Warszawie / Représentation à Varsovie 

Ul. Bagno 2/53 00-112 Warszawa  
Tel. : (22) 500 17 00 / Fax : (22) 826 23 13 

www.discovertunisia.com 

 Warszawa,1 Grudnia 2021r. 

 

 

Zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Zdrowia Tunezji komunikatem 

z dn. 27go listopada 2021r. ulegają zmianie zasady wjazdowe dla wszystkich 

podróżujących przekraczających granicę z Tunezją.  

Nowe przepisy  obowiązują od 1go grudnia 2021r.   

1. Pasażerowie, którzy ukończyli 18 lat, po pełnej dawce szczepień przeciw COVID-19 (28 dni dla 

szczepionki Janssen i 14 dni dla pozostałych rodzajów szczepionek) zobowiązani są do okazania 

paszportu covidowego lub odpowiedniego certyfikatu szczepionkowego, wydanego przez 

władze sanitarne kraju. 

2. Wszyscy podróżujący przybywający do Tunezji mają obowiązek przedstawić negatywny wynik 

testu PCR zawierający kod QR i wykonany nie później niż 48 h przed odprawą lotniczą. Dzieci do 

lat 6 są zwolnione ww. obowiązku.  

Wszyscy pasażerowie poddawani są dodatkowemu badaniu na obecność wirusa (test antygenowy lub 

PCR) zaraz po przybyciu na terytorium Tunezji. W przypadku pozytywnego wyniku, osoba zakażona 

zostanie przeniesiona do specjalnego ośrodka izolacji sanitarnej. Osoby niezaszczepione zobowiązane 

są do pokrycia kosztów zakwaterowania oraz pobytu. 

3. Pasażerowie narodowości tunezyjskiej lub cudzoziemcy mieszkający na stałe w Tunezji, 

niezaszczepieni lub nieposiadający pełnego cyklu szczepień, zobowiązani są dodatkowo do 

przestrzegania następujących zasad: 

 Poddania się na własny koszt, obowiązkowej 10 dniowej kwarantannie, potwierdzonej 

rezerwacją oraz wpłatą (w formie vouchera*) w jednym z przeznaczonych do tego celu 

centrów izolacji sanitarnej. Lista obiektów znajduję się pod adresem: www.ontt.tn/ar/blagh 

 Wykonania na własny koszt testu PCR na 24 h przed końcem kwarantanny, z zastrzeżeniem, 

że wynik zostanie podany 10go dnia izolacji. W przypadku pozytywnego wyniku badania, 

osoba zakażona zostanie przeniesiona na własny koszt do ośrodka izolacji sanitarnej. 

(*) Voucher powinien zawierać wszystkie koszty związane z transferem między lotniskiem a 

ośrodkiem izolacji sanitarnej, pobytem oraz wykonaniem testu PCR na 24 h przed końcem 

kwarantanny. 

4. Osoby nieletnie (poniżej 18 roku życia) podróżujące samotnie lub pod opieką zaszczepionych 

osób dorosłych, zwolnione są z obowiązkowej kwarantanny w centrum izolacji sanitarnej, 

natomiast muszą poddać się samoizolacji w miejscu zamieszkania w Tunezji jak również 

przestrzegać zasad zawartych w pkt. 2.   

W przypadku niestosowania się do obowiązujących zasad, zostanie wszczęte postępowanie z art. 312 

Kodeksu Postępowania Karnego. 
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