
 

REWOLUCYJNY RZĄD ZANZIBARU 
MINISTERSTWO 

ZDROWIA 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TESTÓW W KIERUNKU COVID-19 DLA 

PODRÓŻNYCH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO ZANZIBARU 

 
1. Od przyjeżdżających na Zanzibar nie wymaga się posiadania zaświadczenia o negatywnym 

wyniku testu w kierunku COVID-19, o ile nie wymaga go państwo, z którego podróżny 

wyrusza do Zanzibaru. W punktach wjazdu nie obowiązują żadne dodatkowe procedury 

przesiewowe lub kwestionariusze. 

2. Od turystów, ekspatów lub obywateli wyjeżdżających z Zanzibaru nie jest wymagany 

negatywny wynik testu w kierunku COVID-19, o ile linia lotnicza lub państwo wjazdu go 

nie wymagają. 

3. Podróżny, który musi wykonać test w kierunku COVID-19 powinien zwrócić się do: 

 

• Centrum Nagłej Pomocy Medycznej na Zanzibarze (Public Health Emergency 

Operations, Center, ZPHEOC). ZPHEOC znajduje się w Kinazini w budynku 

zajmowanym również przez KICHOCHO,  na terenie kompleksu Szkoły Średniej 

Lumumba. Szkoła jest wyraźnie oznakowana w mapach Google. 

• Alternatywnie podróżny może udać się do dowolnej z wyznaczonych placówek 

zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

4. Testy przeprowadzane są według następującej procedury: 

• Test w kierunku COVID-19 należy wykonać na 3 dni przed planowanym wylotem. 

• Materiał do wykonania testu zostanie pozyskany z wymazu z jamy nosowo-

gardłowej lub jamy gardłowej, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.  Wyniki 

testu będą dostępne do 72 godzin. 

• W wypadku negatywnego wyniku testu, podróżny otrzyma zaświadczenie o 

negatywnym wyniku testu w kierunku COVID-19 wydane przez Ministerstwo 

Zdrowia. 

• Osoby z pozytywnym wynikiem testu będą musiały poddać się leczeniu zgodnie z 

protokołem przewidzianym przez Rząd i otrzymają zaświadczenie dopiero po pełnym 

powrocie do zdrowia. 

• Koszty testów przedstawiają się następująco: 

• 80 USD dla cudzoziemców i turystów, 



• 45,000/= dla rezydentów będących cudzoziemcami lub obywateli 

Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej 

• 30,000/= dla obywateli Tanzanii. 

• Powyższe koszty dotyczą jedynie placówek rządowych; placówki prywatne ustalają 

własne ceny samodzielnie. 

• Klientom zaleca się dokonanie zapłaty w dowolnym oddziale banku Peoples’ Bank od 

Zanzibar. 

• Należy zwrócić uwagę na godziny otwarcia banków, które są zamknięte w soboty po 

południu oraz w niedziele. 

• Wpłat należy dokonywać na następujące rachunki bankowe: 

Wizara ya Afya Zanzibar 

Wpłaty w USD: 0708288000, wpłaty w TZS:0707968000. 

• Po dokonaniu wpłaty należy zabrać z sobą dowód wpłaty oraz paszport/ pozwolenie 

na pobyt/ dowód osobisty do placówki wykonującej testy. 

UWAGA: Hotele i touroperatorzy są zobowiązani do przestrzegania Standardowego 

Protokołu Operacyjnego w związku z COVID-19 na Zanzibarze wydanego przez Komisję ds. 

Turystyki, by zapewnić bezpieczny i udany pobyt na Zanzibarze wszystkim turystom i 

gościom. 

 

 

 


