NOSY BE SZIGETE ÚJRA LÁTOGATHATÓ
MADAGASZKÁR RÉSZLEGESEN MEGNYITOTTA HATÁRAIT A
NEMZETKÖZI UTAZÓK ELŐTT

2020 október 1-jétől
ismét megnyílik a nemzetközi utazók számára
Nosy Be szigete. Ennek részeként javában zajlik a
felkészülés a turisták fogadására és biztonságuk
garantálására.

A következő öt légitársaság készen áll arra, hogy újraindítsa járatát Nosy-Be felé:
Air Madagascar, Ethiopian Airlines, Air Austral, South African Air Link, Neos Blue
Panorama.
A beutazási vízumot a Madagaszkári Köztársaság
beszerezni. (https://www.madagaszkar.hu/page2.html)

Konzulátusán

lehet

A madagaszkári polgári repülési hatóság (ACM) által meghatározott utazási feltételek a
következő intézkedéseket írják elő:
1. oda-vissza útra szóló jegy bemutatása a Fascène repülőtéren (Nosy Be) történő
leszálláskor;
2. a Madagaszkár területére érkezés előtt 72 órával elvégzett PCR-teszt negatív
eredményének bemutatása;
3. aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat bemutatása, amely szerint az utazó elfogadja
a Covid-19-hez kapcsolódó madagaszkári egészségügyi intézkedéseket;
4. az egészségügyi űrlap kitöltése;
5. a repülőtéren alkalmazott összes eljárás betartása, különös tekintettel a hőmérséklet
mérésére és a fertőtlenítő folyosó használatára;
6. 72 órával az indulás előtt az utazó költségére a szállodában elvégzett PCR teszt - ha
a rendeltetési ország megköveteli.
7. A maszk viselése az egész szigeten kötelező.
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Ezen kívül a hatóságok előírják, hogy a turisták kötelesek helyi telefon chipet maguknál
tartani, hogy gyanú esetén megkönnyítse a nyomon követésüket. Szükség esetén, illetve
szállodájuk kérésére kötelezhetők a nap folyamán tett látogatások/kirándulások
bejelentésére, hogy lehetővé váljon a kapcsolati háló felderítése.
Mozgásuk kezdetben Nosy Be szigetére és a hozzá kapcsolódó szigetcsoportra
korlátozódik, hogy maximalizálni lehessen a biztonságukat és a helyi lakosság biztonságát.

Így a nagy szigetre, azaz magára Madagaszkár szigetére történő
utazás

nem engedélyezett.

A Madagaszkári Nemzeti Turisztikai Hivatal (ONTM) a Közlekedési, Idegenforgalmi és
Meteorológiai Minisztérium (MTTM) megbízásából a Madagaszkári Idegenforgalmi
Szövetséggel (CTM) közösen kidolgozta a turisztikai szakmákra vonatkozó egészségügyi
higiéniai protokollokat.
A speciális korlátozó intézkedések elsajátításának optimalizálása érdekében az
idegenforgalmi szektor vezetői és alkalmazottai (szállodák, éttermek személyzete, turisztikai
szolgáltatók), valamint az önálló vállalkozók, például idegenvezetők, taxisofőrök számára
szeptember 2. és 15. között sorozatos munkahelyi képzéseket szerveztek. Ezeket a
tréningeket az egyes szakmákra készített oktatási videoanyagokkal is támogatták, amelyek
tartalma az egészségügyi protokollok alapelvein alapszik.
Nosy Be szigete Madagaszkártól északnyugatra található, 31 km-re a nagy sziget partjától.
Híres nemzeti parkjairól, ahol különböző endemikus makifajták láthatók, tengerpartjáról a
kivételes búvárhelyszínekkel, és az ylang ylangról, melynek illata belengi a szigetet, és
amiért Nosy Bét illatos szigetnek is nevezik.
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