
   
 

 
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. 

INFORMACIJA DĖL SAUGUMO REIKALAVIMŲ KELIAUJANTIEMS Į ZANZIBARĄ 

 

Keliautojų saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Atkreipiame dėmesį, kad keliautojams iš Lietuvos, vykstantiems į „Novaturo“ keliones į Zanzibarą, 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 asmenims yra 
privaloma užpildyti Keleivio 
lokalizavimo formą (angl. 
PLF – Passenger Locator 
form), pateikiant asmeninę 
bei kelionės informaciją. 
Elektroninę formą reikia 
užpildyti 
https://healthtravelznz.moh
z.go.tz/  per paskutines 24 
val. iki atvykimo į 
Zanzibarą. 

Lietuvos Respublikos 

piliečiams viza nėra 

reikalinga, tačiau būtina 

užpildyti mokamą 

imigracijos formą, tai 

galima atlikti iš anksto čia: 

https://eservices.immigratio

n.go.tz/visa/start , arba 

atvykus oro uoste. 

Asmenims be pilietybės 

(angl.aliens) vizą būtina 

gauti iš anksto. 

• Oro uoste atsitiktine tvarka 
gali būti atliekamas 
COVID19 greitasis 
antigenų testas; 

• Tiek atvykimo į oro uostą 
metu, tiek viešbutyje 
matuojama temperatūra; 

• Būtina laikytis visų 
saugumo protokolų.  

 

Teigiamo COVID testo atveju kryptyje Tanzanijos vyriausybė nedengia su karantinavimusi ar COVID19 virusu susijusių medicininių išlaidų. Esant teigiamam  testui kryptyje, keliautojas būtų 
apgyvendintas specialiame karantinavimosi kambaryje, už savo lėšas. 

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

 

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

draudimą čia. 
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