
Zanzibar – hygienická opatření 
 

Před odletem  

1. V závislosti na hotelu budou zaslány k vyplnění dokumenty týkající se posledních cest a aktuálního 

zdravotního stavu.  

2. Provedení testu PCR není nutné, pokud cestujete z Polska.  

3. Pokud bude mít cestující příznaky typické pro onemocnění COVID-19, bude muset podstoupit test 

na základě rozhodnutí lékaře.  

4. Cena provedení testu v určených zařízeních je cca 80-100 USD. Čekací doba na výsledek je od 24 

do 72 hodin. 

 

Obecná opatření  

1. Povinné zakrývání úst a nosu na veřejných prostranstvích. V areálu hotelu/letoviska není povinnost 

nosit ochrannou masku.  

2. Doporučuje se pravidelné mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou a jejich dezinfikování.  

3. Platí sociální vzdálenost nejméně 1,5 metru.  

4. Při vstupu do uzavřených veřejných objektů je měřena teplota. Za zvýšenou teplotu se považuje 

tělesná teplota nad 37,5 °C. 

 

V hotelu 

 

Recepce  

1. Stanoviště recepce je pravidelně dezinfikováno.  

2. Odbavení a odhlášení je zjednodušené.  

3. Měření tělesné teploty každého nově příchozího hosta.  

4. Hostům budou k dispozici dávkovače s dezinfekčním prostředkem na ruce.  

5. Na recepci si lze domluvit možnost servírování jídel, např. na pokoj.  

6. Doporučuje se provádět bezhotovostní platby. 

 

Restaurace a bary  

1. Snížení počtu dosud používaných stolů, aby byla zachována bezpečná vzdálenost mezi hosty.  

2. Jídla budou servírována číšníky na přání hostů.  

3. Menu bude zobrazeno na obrazovkách nebo rozepsáno na tabulích.  

4. Stoly budou dezinfikovány po každém hostovi. 

 

Hotelový personál  

1. Personál bude vybaven nezbytnými osobními ochrannými předměty, jako je maska (rouška), štít, 

rukavice, dezinfekční prostředky.  

2. Některé hotely se vzdaly každodenního housekeepingu. Úklid si lze objednat na recepci.  

 

Společné prostory, bazén, fitness centrum, wellness a další hotelové atrakce  

1. Některé hotely si vyhrazují právo vyloučit z aktivit objekty typu: wellness, posilovna a dětský klub. 

2. Venkovní aktivity budou realizovány.  

3. Bude omezen počet osob, které mohou využívat bazén najednou.  

4. Informace o omezeních a dostupných atrakcích budou k dispozici v hotelové recepci. 

 


