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Public Relation dla Ministerstwa Turystyki

Republika Dominikańska
REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA ZAPEWNIA, ŻE JEST GOTOWA
PRZETESTOWAĆ TURYSTÓW NA COVID-19
Rząd Republiki Dominikańskiej i sektor prywatny podejmują kroki w celu poprawy możliwości destynacji,
aby zareagować na żądania rządów krajów, z których pasażerowie przybywają.

Republika Dominikańska, 19. stycznia 2021 - Rząd dominikański, za pośrednictwem Ministerstwa
Turystyki i Ministerstwa Zdrowia, ogłosił nowe środki w celu wzmocnienia możliwości destznacji w
odpowiedzi na nowe wymagania krajów, z których pasażerowie przybywają. Ministerstwo Zdrowia
przekaże 400 000 testów antygenowych w ramach planu pomocy w podróży. Obecnie plan jest
zagwarantowany przez rząd zagranicznym gościom przebywającym w hotelach w Republice
Dominikańskiej, i którzy potrzebują testy, aby móc wrócić do swoich krajów. Od 26 stycznia rząd Stanów
Zjednoczonych będzie wymagać szybkich testów lub testu PCR z negatywnym wynikiem (nie więcej niż
72 godziny) zarówno w przypadku wjazdu, jak i tranzytu na teren Stanów Zjednoczonych.
Szybki test antygenowy wymagany przez rząd Stanów Zjednoczonych będzie zapewniany obywatelom
tego kraju bezpłatnie przez personel medyczny w hotelach i będzie certyfikowany przez Ministerstwo
Zdrowia. Hotele w różnych częściach destynacji są gotowe pomóc swoim gościom umówić się na
spotkanie, a następnie dostarczyć im wyniki badań.
W odniesieniu do krajów, które wymagają testów PCR po powrocie, Ministerstwo Turystyki podkreśliło, że
obecna wydajność laboratoriów wynosi 11 000 testów dziennie, co gwarantuje wystarczającą przestrzeń
zarówno dla mieszkańców, jak i gości. Ponadto wydajność zostanie zwiększona o 40% w ciągu
najbliższych trzech tygodni, aby zapewnić, że żaden pasażer nie będzie miał problemów z powrotem do
swojego kraju. Hotele pomogą również gościom w koordynowaniu terminów w celu uzyskania testu PCR,
koszty za test jednak ponosi sam pasażer.
„Republika Dominikańska nadal dokłada wszelkich starań, aby oferować bezpieczne doświadczenia
turystyczne, zarówno tym, którzy nas odwiedzają, jak i wszystkim mieszkańcom Dominikany, którzy są
częścią łańcucha turystycznego. Z tego powodu stale monitorujemy środki, aby zapewnić naszym
gościom niezbędne ulgi, żeby mogli się ciesz wakacjami i podróż powrotną przeżyli w całkowitym
spokoju” - powiedział minister turystyki David Collado.
Należy również przypomnieć, że do 31 marca 2021 r. wszyscy turyści zagraniczni przybywający
samolotem i przebywający w hotelu mają bezpłatny plan ubezpieczenia zdrowotnego, który obejmuje
wszystkie rodzaje nagłych wypadków, w tym ewentualne zakażenie COVID-19.
Aby szczegółowo zapoznać się z protokołami obowiązującymi w sektorze turystycznym i wyjaśnić
wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania turystyki w kraju, polecamy odwiedzić
www.godominicanrepublic.com lub Centrum Informacji Podróżnych, interaktywną platformę stworzoną
przez Ministerstwo Turystyki, na której można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania osób
planujących wizytę w kraju: https://www.drtravelcenter.com/

O Republice Dominikańskiej

Nie ma drugiego takiego kraju jak Republika Dominikańska. Wyróżnia się przede wszystkim niezwykłą
ofertą wycieczek, bogatą kulturą, mnóstwem przeróżnych udogodnień i piękną pogodą przez cały rok.
Dzięki bezpośrednim połączeniom z większości lotnisk na świecie jest również łatwo dostępna
destynacja. To oaza idealna dla celebrytów, par, ale także dla rodzin. Od szlaków, przez nieodkryte plaże
aż po światowej sławy pola golfowe, tutaj można odpocząć w różnego rodzaju miejscach zakwaterowania
czy też w luksusowych hotelach. Warto zwiedzić historyczne zabytki, delektować się typowo
dominikańskimi potrawami lub uciekać od cywilizacji w ekoturystycznych kierunkach w otoczeniu
pięknych parków narodowych, wśród gór i rzek.
Otoczona Morzem Karaibskim od południa i Oceanem Atlantyckim od północy, Republika Dominikańska
oferuje różnego rodzaju sporty, rekreację, rozrywkę lub ekskluzywne atrakcje kulturalne, takie jak taniec
lub karnawał. Nie zapominajmy również o dominikańskich rarytasach, takich jak cygara, rum, czekolada,
kawa, bursztyn i larimar. W każdym regionie znajdą coś dla siebie podróżnicy o różnych wymaganiach i
budżetach. Czeka tu pełna przygód Puerto Plata, obfita Samaná, zabytkowe Santo Domingo, słoneczna
Punta Cany, luksusowa La Romany, wesołej Barahona i inne regiony. Aby uzyskać więcej informacji i
rozpocząć planowanie podróży, odwiedź oficjalną stronę Ministerstwa Turystyki Republiki Dominikańskiej
www.godominicanrepublic.com
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