We zijn er klaar voor! Zie hoe Polen zich heeft voorbereid op het ontvangen van toeristen.

Luchthavens en vliegtuigen
De gezondheid en veiligheid van passagiers is na de openstelling van de luchtgrenzen van cruciaal
belang voor ons en de betrokken diensten hebben precieze richtlijnen opgesteld volgens de strenge
eisen van nationale overheden en aanbevelingen van Europese deskundigen.
Je kunt je veilig voelen omdat:






Aan boord van vliegtuigen die in Polen aankomen, het beginsel geldt van social distancing de uitzondering geldt alleen voor verzorgers van kinderen en gehandicapten.
De passagiers moeten een gezondheidsverklaring invullen, conform de instructies van de
vervoerder..
Toegang tot de terminal is alleen mogelijk voor personen met een geldig ticket en na het
meten van de lichaamstemperatuur.
Ontsmettingsmiddelen voor passagiers zijn beschikbaar op luchthavens en alle medewerkers
gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.
Het gebruik van luchthavenfaciliteiten (bijvoorbeeld speelplaatsen en rookruimtes) is
beperkt.
Openbaar vervoer

Je hoeft geen eigen auto te hebben om veilig in Polen te kunnen reizen. U kunt gebruik maken van de
bus, de trein of het vliegtuig.
Je kunt je veilig voelen omdat:




De vervoerders het aantal beschikbare zitplaatsen bepalen om de scheiding tussen de
reizigers te waarborgen.
Alles passagiers een mondkapje moeten dragen tijdens de reis.
Alle voertuigen van het openbaar vervoer worden regelmatig gedesinfecteerd.

Vanwege de noodzaak om afstand te houden, kan het aantal beschikbare plaatsen worden
verminderd. Indien mogelijk boek je ticket online.

Overnachtingen
Hotels, pensions, agrotoerisme, campings... het hotelwezen staat klaar om toeristen te
verwelkomen. De faciliteiten zijn aangepast voor het handhaven van de hoogste hygiënenormen en
veel van hen hebben extra veiligheidsprocedures ingevoerd naast de sanitaire GIS-aanbevelingen..
Je kunt je veilig voelen omdat:




Het personeel is verplicht te zorgen voor voldoende afstand tussen medewerkers en gasten.
De faciliteiten zorgen voor netheid en sanitaire veiligheid van de ruimtes,
desinfectiemiddelen zijn ruimschoots beschikbaar.
Werknemers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, enz.).



Restaurants, hotelbars, zwembaden en kinderspeelzalen bieden diensten aan volgens de
sanitaire aanbevelingen.

Als u op zoek bent naar accommodatie in een gecertificeerde faciliteit, kijk dan in de POT-database:
https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-turysty.

Gastronomie
De Poolse gastronomie zal nieuwe smaken aan u openbaren. U kunt zowel binnen als in de tuin van
het restaurant een maaltijd nuttigen. Het enige wat je moet onthouden is dat er nieuwe regels zijn in
horecafaciliteiten die zowel voor klanten als voor personeel gelden.
Je kunt je veilig voelen omdat:





Restaurantmedewerkers dienen voldoende afstand te bewaren en gebruik te maken van zelf
beschermende maatregelen.
Het aantal tafels is gereduceerd om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand tussen de
gasten is.
De tafels worden regelmatig gedecontamineerd, het personeel zorgt voor de hygiëneregels.
Het dragen van een masker is verplicht in het lokaal (dit geldt niet voor de consumptie).

Het is ook de moeite waard om vooraf een tafel te reserveren, zodat u niet hoeft te wachten op een
plaats in een restaurant of café.

Toeristische attracties
De meeste toeristische attracties hebben hun activiteiten hervat en wachten op toeristen. Controleer
bij het plannen van een bezoek op het internet of de gewijzigde bezoekregels zijn gepubliceerd. Het
personeel zal er zeker voor zorgen dat uw bezoek comfortabel, interessant en zonder enig risico is.
Je kunt je veilig voelen omdat:




Het aantal bezoekers wordt beperkt als de omstandigheden dat vereisen.
Het personeel is verplicht te zorgen voor voldoende afstand tussen medewerkers en gasten.
Als de attractie zich in een gesloten ruimte bevindt, moet iedereen een masker hebben.

Culturele evenementen
De beste manier om de cultuur van elk land te leren kennen is door het te ervaren! In Polen kunnen
al openluchtconcerten plaatsvinden en een aanzienlijk deel van de culturele instellingen is actief..
Je kunt je veilig voelen omdat:



Alleen evenementen met maximaal 150 deelnemers zijn toegestaan.
Deelnemers moeten hun mond en neus bedekken of een sociale afstand van 2 meter
bewaren.

Indien mogelijk, reserveer uw ticket op voorhand en vergeet niet dat de organisatoren bijkomende
veiligheidsregels kunnen invoeren.

Stranden
Geniet van de zon en het water zonder je zorgen te maken! De stranden en openluchtbaden zijn al
open en wachten op u.
Je kunt je veilig voelen omdat:



Een veilige afstand van ten minste 2 meter tussen de gebruikers vereist is, anders moet een
mondkapje worden gebruikt.
Sommige zwemzones en stranden introduceren extra regels voor landgebruik om de gasten
comfort en rust te garanderen.

De Poolse zomer is uniek. Vang de zon op en geniet van uw vakantie!

Sport en recreatie
Vind je het leuk om actief bezig te zijn? Polen wacht op u! Of u nu een liefhebber bent van de natuur
of het beoefenen van een bepaalde sport, u kunt zonder angst genieten van uw vrije tijd. Nationale
parken, sportfaciliteiten en zelfs dansclubs zijn al geopend.
Je kunt je veilig voelen omdat:



Lichaamsbeweging in open gebieden (zoals parken of bossen) brengt geen risico op
besmetting met zich mee. Je hoeft geen mondkapje te dragen als je gaat sporten.
In overdekte faciliteiten, zoals sportscholen of zwembaden, zijn er beperkingen op het aantal
personen in het gebouw als de situatie dat vereist.

Winkelen en winkelcentra
Moet je iets te eten kopen voor de reis? Of misschien bent u op zoek naar een souvenir voor een
dierbare? We hebben goed nieuws: de beperkingen op de exploitatie van winkels, galerijen en
winkelcentra zijn al opgeheven.
Je kunt je veilig voelen omdat:




In winkels en andere ruimtes moeten zowel het personeel als de klanten de mond en neus
bedekken met een masker.
Op veel plaatsen is er een extra verplichting om handen te desinfecteren ingevoerd en zijn er
desinfectiemiddelen en wegwerphandschoenen beschikbaar bij de ingang.
Niet contante betalingen worden aanbevolen in winkels.

Ondanks de afschaffing van de limiet van mensen die in de winkel mogen blijven, is het de moeite
waard om een gepaste sociale afstand te bewaren.

Overige aanbevelingen
Tijdens de reis zult u verschillende plaatsen bezoeken, maar u hoeft niet bang te zijn. De situatie in
Polen wordt voortdurend in de gaten gehouden en ondernemers zijn zich terdege bewust van de
mogelijke risico’s. Als u zich aan een paar eenvoudige regels houdt dan zal uw verblijf zeker veilig zijn.
De belangrijkste regels:






In krappe ruimtes en waar het niet mogelijk is om de juiste afstand te bewaren, moet u een
masker dragen.
Vergeet niet uw handen regelmatig te ontsmetten.
Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond.
Niet-contante betalingen hebben de voorkeur - VISA- en Mastercard-kaarten worden in
Polen veel gebruikt.
Het is de moeite waard om na te gaan waar het dichtstbijzijnde toeristeninformatiepunt zich
bevindt. Het is de beste bron van informatie over de regio en de attracties.

Denk vooral positief - neem afscheid van uw zorgen en geniet van veilige momenten in Polen!

RUST GOED EN VEILIG UIT IN POLEN!

