
 
 

INFORMACIJA DĖL SAUGUMO REIKALAVIMŲ KELIAUJANTIEMS Į EGIPTĄ 
 

Keliautojų saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Atkreipiame dėmesį, kad keliautojams iš Lietuvos, vykstantiems į „Novaturo“ keliones užsakomaisiais skrydžiais į 

Egiptą, būtina vadovautis Lietuvos oficialių institucijų, skrydžius vykdančio oro vežėjo ir priimančios šalies nustatyta saugaus keliavimo tvarka. 

 

Turistai yra asmeniškai atsakingi už tinkamą ir savalaikį priimančios šalies nustatytų reikalavimų, kurie turi būti įvykdomi iki kelionės pradžios, išpildymą.    
 

Vakcinuotiems Nevakcinuotiems Persirgusiems Išimtys 
Formos/anketos 

pildymas 
Vizos Apribojimai kryptyje 

 

−  

 

−  

 

−  

 

−  

 

Visiems nuo 2022 metų 
kovo mėnesio 
atvykstantiems į Egiptą 
keliautojams 48 val. 
prieš numatomą kelionę 
reikia užpildyti Egipto 
sveikatos ir gyventojų 
ministerijos 
internetiniame puslapyje 
pateiktą elektroninę 
formą: Egypt Health 
Entry Portal 
(visitegypt.gov.eg) 

 

LT piliečiams viza 
būtina, išskyrus 
skrendant į Šarm aš 
Šeichą ne ilgesniam 
kaip 14 d periodui ir 
neišvykstant iš Sinajaus 
pusiasalio ribų. 

−  

 

 

Teigiamo COVID testo 

atveju kryptyje 

Egipto vyriausybė yra įsipareigojusi karantino metu padengti turistų, įsigijusių kelionės paketą, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas (užsakytame arba 

kitame paskirtame viešbutyje), o esant poreikiui ir gydymą valstybinėse ligoninėse iki pasveikimo. Kartu keliaujantys asmenys ištiriami  dėl COVID-19 
ir, neigiamo testo atveju, gali tęsti atostogas arba išvykti į Lietuvą. Grįžimo kaštai nedengiami. 

„Novaturas“ įsipareigoja padėti savo keliautojams sugrįžti į Lietuvą kuo mažesniais kaštais ir/ar patogesnėmis sąlygomis 

 
Vykstantiems į Egiptą būtinai rekomenduojame įsigyti medicininių išlaidų draudimą, dengiantį ir pavojingų ligų, įskaitant sukeltas SARS virusų, gydymo išlaidas. Daugiau 

informacijos apie draudimą čia.    

 
COVID-19 tyrimo metu pateikite tą patį asmens dokumentą (pasą) su kuriuo keliaujama į kryptį. Svarbu registruotis tyrimui iškart užsisakius kelionę, kad būtų priskirtas 

tinkamas tyrimo atlikimo laikas. Daugiau informacijos apie COVID-19 tyrimą prieš kelionę ir specialų „Antėja laboratorija“ pasiūlymą rasite pasiūlymą rasite ČIA.    

 
 
 

 
Saugaus keliavimo informacija yra nuolat atnaujinama ir gali keistis. Novaturas nėra atsakingas už kiekvienos šalies teisės aktų ir reguliavimų pakeitimus ar šalių teisinius sprendimus. Valstybės 
institucijų nustatyti reikalavimai nesuteikia keleiviui teisės nutraukti kelionės sutartį ir susigrąžinti kelionės mokestį, sumažinti kainą ir (arba) reikalauti kompensacijos. Primygtinai rekomenduojame 
nuolatos sekti keliavimo informaciją, nes ji gali keistis. Turistas yra asmeniškai atsakingas už keliavimo reikalavimų išpildymą.    

https://visitegypt.gov.eg/
https://visitegypt.gov.eg/
https://visitegypt.gov.eg/
https://www.novaturas.lt/papildomos-paslaugos/keliones-draudimas
https://www.novaturas.lt/papildomos-paslaugos/covid-19-tyrimas-ir-sertifikatas

