
Warszawa, dn. 28 lutego 2022r. 

 

 

Aktualne warunki wjazdowe na terytorium Tunezji 

Poniższe zasady obowiązują z dniem 26 lutego 2022r. 

 Testy przestają być wymagane w przypadku osób zaszczepionych (powyżej 18 

roku życia). Niezbędne jest jednak przedstawienie w dniu przyjazdu certyfikatu 

potwierdzającego ukończenie harmonogramu szczepień przeciwko Covid-19 lub 

paszportu szczepień wydanego przez odpowiednie władze sanitarne kraju 

zamieszkania. 

 Osoby poniżej 18 roku życia nie są już zobowiązane do przedstawienia 

negatywnego wyniku testu czy też certyfikatu potwierdzającego wykonanie 

pełnego harmonogramu szczepień przeciwko COVID-19 lub paszportu szczepień.  

 Osoby powyżej 18 roku życia, które nie ukończyły harmonogramu szczepień, mogą 

wjechać do Tunezji, pod warunkiem wykonania testu RT-PCR  

48H wcześniej lub testu antygenowego na 24H przed przyjazdem oraz poddać się 

autoizolacji na okres 5 dni. 

 Po przekroczeniu tunezyjskiej granicy, losowo wybrane osoby powyżej 18 roku 

życia, mogą zostać poddane badaniu na obecność wirusa. Osoby z wynikiem 

pozytywnym, zostaną wysłane na autoizolację na okres 5 dni, z  możliwością 

przedłużenia o kolejne 2 dni w przypadku utrzymywania się objawów.  

 Formularz zdrowotny „E7mi” znajdujący się na stronie https://app.e7mi.tn zostaje 

zawieszony do odwołania. 

Aktualizacji ulegają również poszczególne protokoły sanitarne : 

1. Począwszy od 1 marca 2022r. : 

 Powierzchnie otwarte mogą przyjmować 100% wypełnienia.  

 Powierzchnie zamknięte mogą przyjmować 75% wypełnienia z 

obowiązkiem przedstawienia paszportu sczepień oraz z zachowaniem 

obowiązku noszenia maseczek oraz wietrzenia pomieszczeń.  

 Transport turystyczny może przewozić 100% pasażerów.  

2. Począwszy od 1 kwietnia 2022r. : 

 Powierzchnie zamknięte mogą przyjmować 100% wypełnienia z 

obowiązkiem przedstawienia paszportu sczepień oraz z zachowaniem 

obowiązku noszenia maseczek oraz wietrzenia pomieszczeń. 

 Wzmożona zostanie kampania szczepień przeciw COVID-19 jak również 

kontrole paszportów covidowych czy też środków zapobiegawczych w 

poszczególnych sektorach.   
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