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REGLEMENTARI PENTRU RELUAREA TURISMULUI CULTURAL IN EGIPT
incepand cu 01.09.2020
1.
Reglementări pentru activități turistice
➢ Toate tipurile de activități turistice, legate de turismul cultural vor funcționa cu maximum 50% din
capacitatea lor totală.
2.
Regulamentul privind mijloacele de transport pentru turiști (autobuz, limuzină, mașini de golf)
➢ Toate mijloacele de transport pentru turiști vor funcționa cu maximum 50% din capacitatea totală a
acestora; lăsând un loc vacant lângă fiecare pasager în autobuz și în mașini de golf, si maximum doi
pasageri într-o limuzină.
➢ Pasagerii și șoferii trebuie să poarte măști de protectie care sa le acopere nasul si gura, în orice moment pe
parcursul călătoriei.
➢ Se asigura dezinfectat pentru maini iar curatarea, dezinfectarea si functionarea corespunzatoare a ventilatiei
se efectueaza inainte si dupa fiecare calatorie.
3.
Reglementări pentru grupurile turistice care vizitează siturile și muzeele arheologice
➢ Toate muzeele și siturile arheologice (deschise pentru vizitatori) vor primi turiști începând cu 1 septembrie
2020.
➢ Toate punctele de contact și etajele din muzee și centrele de vizitare din siturile arheologice sunt
dezinfectate zilnic înainte de orele de deschidere.
➢ Grupurile turistice nu trebuie să depășească 25 de persoane în muzee și in situri arheologice.
➢ Ghizii trebuie să poarte măști de protectie și să folosească echipamente audio în muzee. Echipamentele
audio sunt sterilizate după fiecare utilizare.
➢ Companiile de turism locale trebuie să asigure turiștilor și șoferilor măști de protectie.
➢ Temperatura angajaților este verificată zilnic; iar vizitatorilor li se va lua, înainte de a intra în muzee și
site-uri arheologice interioare.
➢ Se va menține distanțarea sociala pentru siguranta (de cel puțin 1 metru).
➢ Numărul maxim de vizitatori admis în muzee și situri arheologice interioare este:
-100 de vizitatori pe oră în toate muzeele (200 de vizitatori pe oră în Muzeul Egiptean din Tahrir).
-10 - 15 vizitatori în interiorul oricărei piramidă sau mormânt (în funcție de dimensiunile acesteia).
➢ Grupurile organizate ale școlilor, universităților și ale institutiilor guvernamentale trebuie sa notifice în
prealabil siturile și muzeele arheologice, cu cel puțin 48 de ore înainte de vizita planificată; grupul trebuie
sa aiba cel mult 15 persoane, si pot fi efecuate maximum 5 excursii de acest tip / zi.
4.

Vase de croaziere

➢ Vasele de croaziera nu au voie să opereze pe Nil înainte de începutul lunii octombrie 2020.

