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4 PODSTAWOWE ZASADY 
BEZPIECZNEGO POBYTU NA MALCIE

• Zachowanie dystansu społecznego

• Zwiększony poziom higieny 

•  Obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic 
 (w wyznaczonych miejscach)

•  Dobra zabawa!

Odpoczywaj & baw siE ę ę‘“



WITAMY Z POWROTEM

Malta, Gozo & Comino

Wyspy Maltańskie, tak jak cały świat, doświadczyły pandemii Covid-19. 

Przez tych kilka miesięcy musieliśmy zmienić sposób życia, sposób pracy i 

prowadzenia działalności.

Na szczęście, rząd maltański podjął właściwe kroki we właściwym czasie, 

panując nad rozprzestrzenianiem się wirusa. Wysoka skuteczność w walce 

z Covid-19 została doceniona m.in. przez Komisję Europejską, Wspólnotę 

Narodów, Światową Organizację Zdrowia i Światową Organizację Turystyki 

Narodów Zjednoczonych. 

Wiele artykułów i raportów publikowanych przez prestiżowe instytucje 

umieszczało Maltę wśród najbezpieczniejszych krajów, które można 

odwiedzić w świecie post-Covid.

Teraz, gdy w wielu krajach sytuacja uległa znacznej poprawie, jesteśmy 

gotowi otworzyć drzwi dla gości z zagranicy, którzy pragnęli przyjechać 

na Maltę, ale nie mogli tego zrobić z powodu ograniczeń w podróżach 

międzynarodowych.

Obecnie, robimy wszystko, aby zapewnić Państwu przyjemny, 

satysfakcjonujący i bezpieczny pobyt. Obiecujemy, że będzie jeszcze lepiej 

niż wcześniej.

Witamy z powrotem.



NA POCZĄTEK

LOTNISKO

1 lipca 2020 r. międzynarodowe lotnisko na Malcie 

zostanie ponownie otwarte dla lotów komercyjnych. 

Sporządzono listę „bezpiecznych” krajów, dla których 

Malta otwiera granice. Aktualizowana co tydzień 

lista, znajduje się na stronie www.visitmalta.com/en/

reopening-airport 

Kolejne kraje będą ogłaszane po otrzymaniu zgody od 

maltańskich organów ds. zdrowia. 

Turyści przylatujący na Maltę NIE BĘDĄ testowani na 

obecność koronawirusa. 

Na lotnisku przejdą jedynie kontrolę termowizyjną 

oraz będą poproszeni o wypełnienie formularza 

zawierającego podstawowe informacje o ich podróży. 

Dane z formularzy będą gromadzone przez 30 dni.

Na Maltę nie będą wpuszczani podróżni, którzy 

w ostatnim czasie odwiedzili kraj, nie należący do 

maltańskiego korytarza turystycznego

Cały proces kontroli został zaprojektowany tak, aby 

przebiegał możliwie jak najsprawniej, zachowując 

wymagane standardy sanitarne.

WIZA

Warunki wizowe nie uległy zmianie. Obywatele UE 

nie potrzebują wizy, aby wjechać na terytorium 

Malty, mieszkańcy krajów z poza UE potrzebują 

wizy Schengen. Więcej informacji na stronie https://

foreignandeu.gov.mt/en

BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie całego terminalu lotniczego oraz podczas transferów lotniskowych wszyscy podróżni są 
zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic. Najważniejsze jest bezpieczeństwo 
podróżnych i personelu.

Pracownicy lotniska również będą nosić maseczki ochronne lub przyłbice. Będą zwracać szczególną 
uwagę na higienę, w tym częste mycie rąk i stosowanie środków odkażających.



PORUSZANIE SIĘ 
PO WYSPACH

NOSZENIE MASECZEK OCHRONNYCH/PRZYŁBIC

Noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic jest

tylko wymagane w ściśle wyznaczonych strefach

lub w miejscac , w których niemożliwe jest zachowanie 

dystansu społecznego.

Regularnie kursują też promy 

pomiędzy Maltą, Gozo i Comino.

TRANSPORT PUBLICZNY, TAKSÓWKI I
WYNAJEM POJAZDÓW

Transport publiczny na Malcie kursuje według 

zwykłego rozkładu jazdy. Wszystkie środki transportu 

są ozonowane i dezynfekowane.  

Taksówki i wynajmowane samochody są dokładnie 

czyszczone i odkażane po każdym kliencie.



ODPOCZYWAJ & BAW SIĘ
Wszystkie otwarte hotele i obiekty noclegowe muszą przestrzegać wytycznych sanitarnych, zapewniających 

bezpieczeństwo gości i pracowników. Wytyczne opierają się na trzech głównych zasadach: 

• Zachowanie dystansu społecznego

• Zwiększony poziom higieny

• Obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic w wyznaczonych miejscach 

• Dochodzi też czwarta zasada: Dobra zabawa!

Malta Tourism Authority kontroluje 

wszystkie obiekty, które wznowiły 

działalność. Mogą być otwarte jedynie te 

miejsca, które spełniły wymogi sanitarne 

MTA i otrzymały specjalny certyfikat jakości 

Covid-19, czyli zapewniają najwyższy 

poziom czystości i bezpieczeństwa.

Każdy certyfikowany obiekt będzie 

podlegać okresowej kontroli – oznaka 

jakości może zostać odebrana, jeśli

dany obiekt nie spełnia wymaganych

zasad sanitarnych. 

Hotele, restauracje i inne obiekty, 

które pozytywnie przejdą test jakości, 

otrzymują specjalny certyfikat w

formie naklejki (wzór obok).

Certyfikat jakości musi zostać umieszczony 

w miejscu widocznym dla podróżnych: na 

drzwiach wejściowych lub w pobliżu wejścia 

do obiektu. Jeśli podczas następnego 

audytu, obiekt nie otrzyma pozytywnej 

oceny, naklejka zostanie usunięta. 

Personel certyfikowanych obiektów został 

przeszkolony w zakresie zachowania wymaganych 

wytycznych sanitarnych, jednocześnie zapewniając 

najlepszą obsługę gości.

Hotele, restauracje, sklepy i atrakcje turystyczne, 

aby zminimalizować ryzyko zakażenia, zostały 

wyposażone w ogólnodostępne płyny  dezynfekujące, 

jednorazowe ręczniki papierowe, bezdotykowe 

terminale płatnicze i kosze na śmieci z pedałem. 

Klamki, poręcze, przyciski i inne przedmioty 

publicznego użytku będą regularnie dezynfekowane. 

Innymi słowy, zajmą się wszystkim. Jedyne co musisz 

zrobić to zrelaksować się i cieszyć pobytem.

CERTYFIKACJA



JEDZENIE & PICIE

RESTAURACJE & BARY

Placówki gastronomiczne, w tym restauracje i bary, 

muszą również przestrzegać zasad sanitarnych, 

gwarantujących maksymalne bezpieczeństwo.

W restauracjach stosuje się te same zasady 

dystansu społecznego i higieny, które obowiązują w 

obiektach noclegowych. 

W przypadku restauracji dystans społeczny dotyczy 

głównie zachowania bezpiecznych odstępów 

między stołami i krzesłami. Odległość ta zależy 

od tego, czy stolik znajduje się wewnątrz czy na 

zewnątrz restauracji.  

Zrezygnowano m. in. z samoobsługowych bufetów 

i ogólnodostępnych przypraw (na rzecz saszetek 

jednorazowego użytku).

Obiekty gastronomiczne również kładą nacisk 

na utrzymanie wysokiego poziomu czystości – 

dezynfekowaniu krzeseł, stołów i blatów po każdym 

kliencie oraz częstym odkażaniu toalet.

Równie wysoki (jeśli nie większy) poziom 

higieny zachowany jest w kuchni i miejscach 

przygotowywania żywności. Tutaj czystość ma 

fundamentalne znaczenie.

Restauracje, tak samo jak hotele, również są 

sprawdzane i certyfikowane przez Malta Tourism 

Authority, aby zapewnić Ci spokojny wypoczynek.



PLAŻE & BASENY

PLAŻE 

Maltańskie lato to synonim słońca, morza i 

spędzania czasu na plaży. Tego lata nie będzie 

inaczej! Dołożymy wszelkich starań, aby plaże były 

bezpieczniejsze i czystsze niż wcześniej.

Plaże będą codziennie sprzątane, a toalety publiczne 

często opróżniane i dezynfekowane.

Minimalna odległość pomiędzy leżakami i parasolami 

musi wynosić 2 metry.

Poza tym - piasek, morze, słońce i zabawa.

BASENY

Osoby wybierające basen publiczny zamiast plaży, 
obowiązują te same zasady. 

Od każdego zestawu basenowego (1 parasol+2 leżaki) 
musi być zachowany odstęp 2 metrów w każdym 
kierunku. Na solarium może przebywać tylko 1 osoba. 

Pracownicy basenów będą nosić przyłbice. Będą dbać, 
aby cały sprzęt i powierzchnie basenowe były regularnie 
czyszczone i odkażane.

Z basenu będzie mogło korzystać o połowę mniej 
osób niż zazwyczaj (to znaczy, że będziesz mieć więcej 
miejsca dla siebie).



NA MIEŚCIE

SKLEPY, MUZEA I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Sklepy, muzea i atrakcje turystyczne są otwarte dla 

podróżnych. Wszystkie obiekty muszą przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa opisanych powyżej.

NURKOWANIE

Podczas nurkowania przestrzegane są 

międzynarodowe standardy zachowania 

bezpieczeństwa.



INFORMACJA 
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI 
SKONTAKTUJ SIĘ:

Z infolinią Malta Tourism Authority Helpline (356) 21692447
lub napisz na adres  tourismcovid-19helpline@visitmalta.com.





Udanego Pobytu!




