SAUGUMO INFORMACIJA
Mieli keliautojai, organizuodami keliones rūpinamės, kad Jūsų atostogos būtų ne tik komfortiškos, bet svarbiausia
- saugios. Situacija pasaulyje koreguoja mūsų gyvenimą, tuo pačiu keičiasi ir keliavimo saugumo reikalavimai.
Prašome susipažinti su saugumo taisyklėmis, kurios galioja keliaujant šiuo metu. Tuo pačiu, prašome Jūsų sekti
atsakingų institucijų rekomendacijas bei jomis vadovautis.
LR Vyriausybei nusprendus griežtinti šalyje paskelbtą karantiną nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val. įvedami
ribojimai išvykti už savo gyvenamosios vietos, keliauti į kitas savivaldybes bei kiti draudimai.
Atkreipiame jūsų dėmesį, kad ribojimų išvykti iš šalies nėra. Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro pateikta informacija, jeigu keliautoją, vykstantį į oro uostą sustabdo policija, keliautojas turi parodyti savo
bilietą/rezervaciją ir gali tęsi kelionę oro uosto link.

❗Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priimtu sprendimu, nuo 2020 m.
rugsėjo 15 dienos visi Lietuvos piliečiai, atvykstantys/grįžtantys iš užsienio valstybių oro ar jūros transportu, prieš
kelionę į Lietuvą privalo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (NVSC) užpildant elektroninę
anketą. Atkreipiame dėmesį, jei pildydami anketą dar neturite jums priskirtos vietos, privalomame langelyje
"Sėdėjimo vieta" įrašykite "No seat". Gautą elektroninį patvirtinimą (vadinamąjį QR kodą) reikės pateikti
įlaipinimo į transporto priemonę metu.
Nuo kovo 10 d. į Lietuvą iš užsienio atvykstantys ar grįžtantys keleiviai privalo:
Turėti dokumentą (viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš
grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą
neigiamą tyrimo atsakymą. Neturintys testo rezultato nebus įleidžiami į lėktuvą. Serologinių antikūnų tyrimų
atsakymas nepripažįstamas.
Išimtis daroma tik ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų
rūšių transporto priemonėmis, taip pat tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, asmenims iki 16 metų, taip
pat nuo COVID-19 paskiepytiems ar šia liga persirgusiems žmonėms, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis
teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato iki atvykimo į
Lietuvą praėjo ne daugiau kaip 90 dienų.
Dėmesio! Už reikalaujamo tyrimo nepateikimą ar neužpildytą anketą (t. y. QR kodo neturėjimą), fiziniams
asmenims gali grėsti bauda nuo 500 iki 1500 eurų.
Izoliuotis 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka; Daugiau informacijos.
Atsisiųsti informaciją LT ir informaciją EN
Dėmesio! Esant skrydžių jungčiai per Olandiją arba Vokietiją visi keliautojai privalo su savimi turėti neigiamą
COVID-19 (koronaviruso ligos) PGR testą, net ir tais atvejais, kai per šalį vykstama tranzitu.
Vykstantieji tranzitu per Vokietiją gali būti paprašyti įrodyti tolimesnį kelionės tikslą ir pagrindą (pvz., pateikti
kelionės bilietus, šalies leidimą atvykti).
Naudinga informacija apie reikalavimus atvykstantiems kitose šalyse nuolat atnaujinama Užsienio reikalų
ministerijos tinklalapyje

Taip pat atsakymus į rūpimus klausimus galima rasti oficialioje svetainėje „Re-open EU“. Keliautojai įrašę šalies,
kurią norėtų aplankyti, pavadinimą galės sužinoti praktinės informacijos apie joje dėl koronaviruso pandemijos
taikomas visuomenės sveikatos ir saugos priemones.
Suprasdami keliautojų nerimą šiuo sudėtingu periodu, kai pasaulinė pandemija gali netikėtai sugriauti ateities
planus, skelbiame akciją „Keliauk be COVID“
„Tez Tour“ vadovaujasi atsakingų institucijų rekomendacijomis. Keliautojų sveikata ir saugumas mums yra
besąlygiškas prioritetas.

PRIEŠ KELIONĘ Į EGIPTĄ
•

Dėmesio! Visi keliautojai (įskaitant vaikus nuo 6 m.), atvykstantys į Egiptą iš Lietuvos, privalo ne anksčiau kaip 72
val. iki skrydžio atlikti COVID-19 (koronaviruso ligos) PGR testą (laikas skaičiuojamas nuo tyrimo datos, ne nuo
rezultato gavimo laiko). Būtina turėti popierinį arba elektroninį sertifikatą arabų arba anglų kalba, patvirtinantį
neigiamą tyrimo rezultatą. Taip pat būtina turėti sertifikato kopiją, kuri paliekama oro uoste.

•
•

Sertifikatui taikomi tam tikri reikalavimai:
- Vykstant į Hurgados ar Šarm Aš Šeicho oro uostus, sertifikate privalo būti gydytojo parašas bei QR kodas arba
vandenženklis, kurį nuskenavus turi būti matoma visa laboratorijos, kurioje atliktas testas, bei asmens, kuriam jis
buvo atliktas, informacija.
- Sertifikatai su ranka įrašytais duomenimis – nepriimami.
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Sertifikatas be QR kodo arba vandenženklio yra priimtinas, tik tuo atveju, jei pateikiamas originalas su antspaudu
ir gydytojo parašu (tik popierinis originalo variantas).
Atvykstant į kurortų (Hurgados, Marsa Alamo, Šarm Aš Šeicho ir Tabos) oro uostus be sertifikato, PGR testą
leidžiama atlikti oro uoste (kaina 30 USD – atsiskaitymas tik grynais). Testas atliekamas oro uosto laboratorijoje,
vėliau keliautojai vežami į savo viešbučius.
Kai kurie viešbučiai nurodo asmenims, atvykusiems be testo rezultato, izoliuotis kambaryje iki testo rezultatų
gavimo (nuo 6 iki 48 valandų). Turistai informuojami, tik esant teigiamam testo rezultatui.
Gavus teigiamą testo rezultatą, kuomet testas atliekamas atvykus oro uoste, turistas izoliuojasi specialiame
viešbučio numeryje (papildomai mokėti nereikia iki numatytų atostogų laiko pabaigos, vėliau, jei turistas
nepasveiksta ir neišskrenda laiku, už papildomą gyvenimą viešbutyje bei naują skrydžio bilietą, moka pats turistas iš
savo lėšų), o šeimos nariai su neigiamu rezultatu atostogauja atskirai iki numatytų atostogų pabaigos. Prieš 72 val.
iki skrydžio atgal, keleivis, kuriam buvo nustatytas COVID-19, privalo atlikti PGR testą už savo lėšas arba kreiptis į
savo draudimo bendrovę.
jeigu vis dėl to atostogų metu turistas suserga besimptome ar lengva COVID-19 forma, jis izoliuojamas atskirame
viešbučio kambaryje, maistas ir gėrimai patiekiami į kambarį (papildomai mokėti nereikia iki numatytų atostogų
laiko pabaigos). Atlikus pakartotinį testą ir gavus neigiamą atsakymą turistas gali laisvai toliau atostogauti arba
išvykti į Lietuvą;
kai dėl teigiamo COVID-19 tyrimo ir privalomos izoliacijos keliautojas, įsigijęs pilną kelionės paketą, negali išvykti
pasibaigus numatytam atostogų laikui, o viešbutis nedengia apgyvendinimo išlaidų, TEZ TOUR įsipareigoja savo
sąskaita apgyvendinti keliautoją 5* viešbutyje su maitinimu. Ši sąlyga galioja balandžio ir gegužės mėnesio
išvykimams.
Jei būdamas Egipte, turistas suserga sunkia COVID-19 forma, jis gydomas valstybinėje ligoninėje. Gydymą apmoka
Egipto Sveikatos Ministerija. Už pakartotinius testus, turistas moka savo lėšomis. Jei pasveikęs turistas skrenda ne
savo nustatytą dieną, bilieto keitimo išlaidas prisiima pats turistas. Kartu keliaujantys asmenys taip pat ištiriami
ligoninėje (nemokamai). Jei testas neigiamas, gali laisvai toliau atostogauti savo viešbutyje iki numatytų atostogų
pabaigos arba išvykti į Lietuvą už savo lėšas.
Kairo oro uoste atlikti PGR testą galimybės nėra. Būtinas sertifikatas (popierinis variantas), prieš skrendant į Kairo
oro uostą.
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Visi keliautojai (įskaitant vaikus), vykdami į Egiptą privalo užpildyti visuomenės sveikatos formą (Public Health
Declaration Form). Keliautojai yra asmeniškai atsakingi už teisingos informacijos formoje pateikimą. Užpildytą
formą privaloma pateikti atvykimo oro uoste Egipte, todėl rekomenduojame ją atsispausdinti ir užpildyti iš anksto.
Vykstant į kelionę su naminiais gyvūnais, atvykus į Egiptą, oro uoste privaloma sumokėti 1100 Egipto Svarus už
COVID-19 testo atlikimą gyvūnams bei veterinaro apžiūrą (Kairo oro uoste tokios galimybės nėra, dėl kelionės su
augintiniu, būtina derintis su oro linijų bendrove). Atsisakius atlikti procedūrą arba esant teigiamam tyrimo
rezultatui, gyvūnas tuo pačiu reisu siunčiamas atgal.
Visose uždarose erdvėse privaloma dėvėti veido kaukes (transporte, kavinėse, restoranuose, parduotuvėse,
muziejuose ir kt.)
PGR testo atlikimui išvykstant (Šarm Aš Šeiche), būtina kreiptis į savo viešbučio gidą ir gydytojas atvyks atlikti testo
viešbutyje bei atveš testo rezultatus (kaina 60 USD – 30 USD testas ir 30 USD gydytojo transportas). Dahabe – 80
USD (30 USD testas ir 50 USD transportas). Taip pat galima savarankiškai savo lėšomis vykti į tarptautinę Šarm Aš
Šeicho ligoninę ir atlikti testą (nuo 10 val. iki 17 val., testo atlikimo kaina 30 USD dolerių + transporto išlaidos).
Hurgadoje testai atliekami vyriausybinėse laboratorijose. Dėl testo atlikimo būtina iš anksto informuoti viešbučio
gidą (Hurgadoje kaina 45 USD dolerių – 30 USD testas ir 15 USD transportas, Makadi, Safagoje ar El Gunoje – 50 USD
dolerių – 30 USD testas ir 20 USD transportas). Vaikai iki 16 metų gali vykti su tėvais nemokamai. Jei viename
užsakyme yra daugiau nei 2 keliautojai, jiems visiems kartu keliaujant darytis testo, taikoma papildoma 5 USD
nuolaida (vienam užsakymui, ne asmeniui).
Testo rezultatai pateikiami per 24 valandas nuo testo alikimo.
Grįžtantieji atgal į Lietuvą, dar prieš skrydį turi užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (NVSC)
užpildant elektroninę anketą. Atkreipiame dėmesį, jei pildydami anketą dar neturite jums priskirtos vietos,
privalomame langelyje "Sėdėjimo vieta" įrašykite "No seat". Gautą elektroninį patvirtinimą (vadinamąjį QR kodą)
reikės pateikti įlaipinimo į lėktuvą metu.
Nuo kovo 10 dienos visiems suaugusiems ir vaikams nuo 16 metų privaloma turėti dokumentą (viena iš oficialių
Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos
Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą.
Neturintys testo rezultato nebus įleidžiami į lėktuvą. Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas.
Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) sugriežtinus koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemones
keliautojams, atvykstantiems ir grįžtantiems į Lietuvą, nuo vasario 8 d. oro, jūrų uostuose bus taikomos papildomos
medicininės-karantininės kontrolės procedūros. Visų – iš Šengeno ir ne Šengeno šalių – atvykstančių keleivių
dokumentai ( užpildyta NVSC anketa, patvirtinto neigiamo COVID-19 testo pažyma, ar dokumentai patvirtinanys, jog
žmogus yra persirgęs ar yra paskiepytas) bus tikrinami oro uostų atvykimo erdvėse, pasiėmus bagažą. Minėtus
dokumentus visi keleiviai turės pateikti juos pasitikusiems VSAT pareigūnams ir NVSC darbuotojams. Daugiau
informacijos.
Prašome numatyti, kad papildomos tikrinimo procedūros neišvengiamai pareikalaus daugiau laiko. Visų keleivių
prašoma dar prieš kelionę arba kelionės metu įsitikinti, kad visi dokumentai yra paruošti patikrai, ir tvarkingai
pateikti juos kontrolės punktuose dirbantiems pareigūnams. Tai leis sklandžiau vykdyti patikrą ir taupyti pačių
keleivių laiką.
Primename, kad iš bet kurios valstybės atvykusiems asmenims privaloma 10 dienų izoliacija. Galimybė ją
sutrumpinti numatyta ne anksčiau nei 7 dieną, savo lėšomis atlikus testą COVID-19 ligai nustatyti ir gavus neigiamą
atsakymą.

PRIEŠ KELIONĘ Į KIPRĄ
•

•
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Dėmesio! Asmenys, atvykstantys iš Lietuvos (suaugusieji ir vaikai nuo 12 m.) privalo turėti ne anksčiau kaip 72 val.
iki skrydžio atlikto COVID–19 (PGR) tyrimo rezultatą ir sertifikatą anglų kalba, patvirtinantį neigiamą tyrimo
rezultatą. Sertifikatą taip pat reikia pridėti prie pildomos anketos („Cyprus Flight Pass“).
Keliautojai, atvykstantys į Kiprą, 24 val. prieš skrydį privalo užpildyti ir pateikti anketą „Cyprus Flight Pass“.
Atvykus į Kiprą, oro uoste visiems keliautojams (suaugusieji ir vaikai nuo 12 m.) taip pat atliekamas PGR testas, už
kurį reikia susimokėti: 30 Eur – Larnakos oro uoste, 32 Eur – Pafoso. Testo rezultatai pateikiami SMS žinute per 3 val.
nuo išvykimo iš oro uosto.
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Privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes visose uždarose patalpose, viešajame transporte (taksi, autobusai ir kt.).
Kaukių dėvėjimas nėra privalomas paplūdimiuose ir prie baseino. Turi būti išlaikytas 2 metrų atstumas.
Ribojamas žmonių skaičius (maksimaliai 6) sėdinčių prie vieno stalo. Maitinimo įstaigose, tarp atskirų staliukų, turės
būti išlaikytas 3 metro atstumas.
Kipro vyriausybė įsipareigoja padengti visas gydymo išlaidas keliautojams viešnagės metu susirgusiems COVID-19
bei su jais keliaujantiems artimiesiems, kurie neturi įsigiję jokio kito COVID-19 išlaidas dengiančio draudimo.
Susirgus, tokie asmenys perkeliami į atskiras patalpas, padengdamos apgyvendinimo, maisto, gėrimų ir vaistų
išlaidos. Atgalinio skrydžio ir pervežimo į oro uostą išlaidas keliautojai prisiima patys.
Grįžtant į Lietuvą, visiems keliautojams ( suaugusiems ir vaikams nuo 16 m.) privaloma turėti ne seniau kaip prieš 72
val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto COVID-19 testo neigiamą rezultatą. Neturintys testo rezultato nebus įleidžiami į
lėktuvą. Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas. Privaloma 10 d. saviizoliacija, kurią galima
sutrumpinti savo lėšomis 7 dieną atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą.

PRIEŠ KELIONĘ Į TURKIJĄ
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Dėmesio! Visi keliautojai (suaugusieji ir vaikai nuo 6 m.), atvykstantys į Turkiją iš Lietuvos, privalo ne anksčiau kaip
72 val. iki atvykimo į šalį atlikti COVID-19 (koronaviruso ligos) PGR testą. Būtina turėti popierinį (originalų sertifikatą
su QR kodu ir/arba originaliu klinikos antspaudu) arba elektroninį sertifikatą (būtinai su QR kodu) anglų kalba,
patvirtinantį neigiamą tyrimo rezultatą. 72 val. yra skaičiuojamos nuo mėginio tyrimui paėmimo (ne nuo testo
rezultato paskelbimo ar sertifikato išdavimo laiko). Nepateikę testo rezultatų keleiviai nebus įleidžiami į lėktuvą,
vykstantį į Turkiją.
Keliautojai, atvykstantys į Turkiją 72 val. iki skrydžio privalo užpildyti ir pateikti atspausdintą atvykimo į šalį formą.
Užpildžius anketą, ir susiformavus QR kodui pateiktą dokumentą reikia atsisiųsti ir pateikti atvykus į šalį. Keliautojai
yra asmeniškai atsakingi už teisingos informacijos formoje pateikimą.
Rekomenduojama atvykstantiems į Turkiją įsigyti specialų sveikatos draudimą, kuris, esant reikalui, padengtų visas
gydymo nuo COVID-19 išlaidas Turkijoje. Sveikatos draudimą galima įsigyti svetainėje.
Turkijoje veikia į turizmą orientuota „coronavirus free“ sertifikuota sistema (apimanti oro uostus, skrydžius,
užsakomąjį transportą, viešbučius ir maitinimo įstaigas). Susirgus ar nustačius COVID-19 užsienio turistui, jis privalo
būti izoliuotas pagal Turkijos sveikatos ministerijos nustatytą tvarką. Turkijoje sertifikuotų viešbučių sąrašas.
Jeigu vis dėl to atostogų metu turistas suserga besimptome ar lengva COVID-19 forma, jis izoliuojamas atskirame
viešbučio kambaryje, maistas ir gėrimai patiekiami į kambarį (papildomai mokėti nereikia iki numatytų atostogų
laiko pabaigos). Atlikus pakartotinį testą ir gavus neigiamą atsakymą turistas gali laisvai toliau atostogauti arba
išvykti į Lietuvą;
kai dėl teigiamo COVID-19 tyrimo ir privalomos izoliacijos keliautojas, įsigijęs pilną kelionės paketą, negali išvykti
pasibaigus numatytam atostogų laikui, o viešbutis nedengia apgyvendinimo išlaidų, TEZ TOUR įsipareigoja savo
sąskaita apgyvendinti keliautoją 5* viešbutyje su maitinimu. Ši sąlyga galioja balandžio ir gegužės mėnesio
išvykimams.
Turkijos piliečiams ir gyventojams taikoma komendanto valanda (darbo dienomis nuo 21:00 iki 5:00 ir savaitgalį nuo
penktadienio 21:00 iki pirmadienio 5:00). Turistams komendanto valanda nėra taikoma.
Ribojama maitinimo įstaigų (restoranų, kavinių, barų ir kt.) veikla. Restoranų, kavinių darbo valandos: 07:00 – 19:00.
Parduotuvių, prekybos centrų, kirpyklų darbo laikas: 07:00 – 19:00, sekmadieniais: 10:00 – 17:00.
Turkiškų pirčių, saunų, masažo salonų, baseinų, pramogų parkų ir pan. paslaugos sustabdytos. Turkiška pirtis, sauna,
SPA centrai viešbučiuose veikia administracijos nuožiūra.
Visose viešose vietose, gatvėje, viešajame transporte, įskaitant autobusus, taksi, keltus privaloma dėvėti
medicinines veido kaukes. Taip pat kaukes privaloma dėvėti, kai daugiau nei 1 asmuo keliauja privačiu automobiliu.
Asmenims, nesilaikantiems COVID-19 saugumo reikalavimų taikomos baudos (900 TL).
Turkijoje PGR testai atliekami visose valstybinėse ligoninėse ir daugelyje privačių klinikų. Turkijos Respublikos
sveikatos ministerijos licencijuotų, PGR testus atliekančių, laboratorijų sąrašas pagal šalies provincijas.
PGR tyrimai atliekami taip pat ir Antalijos oro uoste (rezultatai pateikiami per 24 val., kaina 250 TL). Daugiau
informacijos galite rasti čia.
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Grįžtant į Lietuvą, visiems keliautojams (suaugusiems ir vaikams nuo 16 m.) privaloma turėti ne seniau kaip prieš 72
val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto COVID-19 testo neigiamą rezultatą. Neturintys testo rezultato nebus įleidžiami į
lėktuvą. Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas.
Išimtis daroma tik ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų
rūšių transporto priemonėmis, taip pat tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, asmenims iki 16 metų, taip pat
nuo COVID-19 paskiepytiems ar šia liga persirgusiems žmonėms, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu
SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato iki atvykimo į Lietuvą praėjo ne
daugiau kaip 90 dienų.
PGR testo atlikimui išvykstant, vietiniai atstovai padės užsiregistruoti ir nuvykti į artimiausią laboratoriją. Testo kaina
apie 30 EUR/asm.
Atlikto testo rezultatą galimą sužinoti E-NABIZ svetainėje įvedus keturis paskutinius gauto QR kodo arba paso
numerio skaičius.
Visą detalią informaciją dėl COVID-19 tyrimo atlikimo prieš grįžtant į Lietuvą keliautojams suteiks „Tez Tour“
atstovai Turkijoje susitikimo metu.
PGR testo atlikimui išvykstant, vietiniai atstovai padės užsiregistruoti ir nuvykti į artimiausią laboratoriją. Testo kaina
apie 30 EUR/asm.
Grįžtantieji atgal į Lietuvą, dar prieš skrydį turi užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (NVSC)
užpildant elektroninę anketą. Gautą elektroninį patvirtinimą (vadinamąjį QR kodą) reikės pateikti įlaipinimo į lėktuvą
metu.
Privaloma 10 d. saviizoliacija, kurią galima sutrumpinti savo lėšomis 7 dieną atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus
neigiamą atsakymą.

PRIEŠ KELIONĘ Į JAE
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Dėmesio! Visi keliautojai (suaugusieji ir vaikai nuo 12 m.), atvykstantys į JAE iš Lietuvos, privalo ne anksčiau kaip 96
val. iki skrydžio atlikti COVID-19 (koronaviruso ligos) PGR testą. Būtina turėti popierinį atspausdintą sertifikatą anglų
kalba, patvirtinantį neigiamą tyrimo rezultatą (elektroninis variantas nepriimamas). Taip pat privaloma atlikti
pakartotinį testą po 12 dienų Dubajuje.
COVID-19 testus atliekančių laboratorijų sąrašas Dubajuje.
Keliautojai, atvykstantys į JAE privalo užpildyti sveikatos deklaracijos formą (Health Declaration Form).
Keliaujantys tranzitu per Dubajų, neprivalo pateikti testo rezultatų, jeigu to nereikalaujama jų galutinio tikslo šalyje.
Atvykus į Dubajų, gali prireikti dar kartą atlikti testą. Laukiant testo rezultatų, negalima išvykti iš viešbučio ar
gyvenamosios vietos.
Atvykstantiems į JAE privaloma turėti sveikatos draudimą visų atostogų laikotarpiui, dengiantį koronaviruso gydymą
bei saviizoliaciją.
Visi keliautojai, grįžtantys iš Dubajaus, esant skrydžių jungčiai per Olandiją, privalo su savimi turėti neigiamą COVID19 (koronaviruso ligos) PGR testą, net ir tais atvejais, kai per šalį vyskstama tranzitu. PGR testo atlikimui išvykstant,
būtina iš anksto informuoti viešbučio registratūrą, kuri padės artimiausioje klinikoje atlikti testą (preliminari testo
kaina 42-55 USD doleriai).
Oro uoste bei lėktuve privaloma dėvėti kaukes (suaugusiems ir vaikams nuo 6 m.).
Vykstant į kelionę, į savo mobilųjį telefoną būtina atsisiųsti „COVID-19 – DXB Smart App“ programėlę.
Visi keliautojai privalo su savimi turėti atspausdintus skrydžio bilietus (į abi puses), galiojantį pasą, medicininių
išlaidų draudimą.
Keliautojai, skrendantys su Emirates airlines arba FlyDubai avialinijomis, apdraudžiami automatiškai ir susirgus
COVID-19, avialinijos apmoka gydymo išlaidas.

PRIEŠ KELIONĘ Į MEKSIKĄ
•

Atvykstantiems į Meksiką, COVID19 PGR testas nėra būtinas, saviizoliacija keliautojams netaikoma.

•

•
•

•

Visi keliautojai, atvykstantys į Meksiką, 24 val. prieš skrydį privalo užpildyti medicininę anketą. Užpildžius anketą,
gaunamas QR kodas, kurį būtina atsispausdinti arba išsisaugoti telefone. QR kodą reikės parodyti pasų patikros
punkte Meksikoje.
Vykstant į kelionę, rekomenduojama į telefonus atsisiųsti „COVID-19MX“ programėlę, suteikiančią papildomą
pagalbą užsikrėtimo atveju.
Keliaujant į Meksiką, būtina su savimi turėti šiuos popierinius dokumentus: skrydžio bilietus (į abi puses), pasą
(galiojantį ne trumpiau nei 6 mėn.), viešbučio rezervacijos Meksikoje patvirtinimą, sveikatos draudimą ir įrodymus,
kad pakaks lėšų pragyventi Meksikoje vizito laikotarpiu.
PGR testo atlikimui išvykstant, būtina iš anksto informuoti atstovą arba viešbučio registratūrą, kurie iškvies gydytoją.
Testo kaina nuo 150 USD, priklausomai nuo viešbučio, Testo rezultatai gaunami per 24-48 val (gali užtrukti ilgiau).
Taip pat galima kreiptis į artimiausią kliniką.

PRIEŠ KELIONĘ Į MALDYVUS
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Dėmesio! Visi keliautojai (suaugusieji ir vaikai nuo 1 m.), atvykstantys į Maldyvus iš Lietuvos, privalo ne anksčiau
kaip 96 val. iki skrydžio atlikti COVID-19 (koronaviruso ligos) PGR testą. Būtina turėti popierinį arba elektroninį
sertifikatą anglų kalba, patvirtinantį neigiamą tyrimo rezultatą. Nepateikę testo rezultatų keleiviai nebus įleidžiami į
lėktuvą, vykstantį į Maldyvus.
Keliautojai, atvykstantys į Maldyvus ne vėliau kaip 24 val. iki atvykimo ir ne vėliau kaip 24 val. iki išvykimo iš Maldyvų
turi užpildyti medicininę formą. Užpildžius formą, gaunamas QR kodas, kurį būtina atsispausdinti arba išsisaugoti
telefone. QR kodą reikės parodyti pasų patikros punkte.
Jei vykstama tranzitu per kitas šalis ir tai užima daugiau nei 24 val., PGR testas privalo būti pakartotas ir rezultatas
pridedamas pildant medicininę formą internete.
Visi keliautojai privalo su savimi turėti atspausdintus skrydžio bilietus (į abi puses), dokumentą, patvirtinantį
apgyvendinimą viešbutyje, pasą (galiojantį ne mažiau nei 30 dienų nuo grįžimo iš Maldyvų datos) bei sveikatos
draudimą visam atostogų laikotarpiui.
Vykstant į kelionę, rekomenduojama į telefonus atsisiųsti „TraceEkee“ programėlę.
Atskridus į Maldyvus, visiems keliautojams matuojama kūno temperatūra. Pasireiškus COVID-19 simptomams,
keliautojams atliekamas testas oro uoste (mokamai, keliautojo sąskaita). Jei keliautojas keliauja su šeima, grupe,
testuojami visi nariai (mokamai). Iki testo rezultatų gavimo, keliautojai izoliuojami specialioje zonoje ar specialiame
izoliacijos centre. Gavus teigiamą rezultatą, keliautojai karantinuojami (savo sąskaita). Gavus neigiamą rezultatą –
galima vykti į viešbutį (pervežimas už papildomą mokestį).
Specialios tarnybos atstovai oro uoste gali pasirinktinai testuoti atvykstančius keliautojus (nemokamai).
Viešbutyje, oro uoste, pervežimo metu ir kitose uždarose patalpose, kur neįmanoma išlaikyti reikiamo atstumo,
privaloma dėvėti veido kaukes. Būtina laikytis asmeninės higienos reikalavimų, turėti rankų dezinfekavimo
priemonę.
Viešbučiuose draudžiamas švediško stalo maitinimo principas. Klientai aptarnaujami padavėjų.
Į SPA centrus, grožio salonus, treniruoklių sales, nardymo, vandens sporto centrus, baseinus, vaikų klubą – būtina
išankstinė registracija. Lydintieji asmenys neįleidžiami.
Keliautojai, turintys COVID-19 simptomų, net turintys neigiamą testo rezultatą, negali vykti į ekskursijas, užsiimti
vandens sportu, nardymu, eiti į SPA, baseiną, lankytis vaikų klube. Auklės paslaugos svečių kambariuose
draudžiamos.
Atvykus į viešbutį, būtina pranešti, jei bus reikalingas COVID-19 testas grįžimui į savo šalį, kad būtų laiku pasirūpinta
testavimu ir laiku gauti rezultatai (keliautojo sąskaita).
Jei keliautojas per 14 dienų nuo grįžimo iš Maldyvų susirgo COVID-19, prašoma apie tai informuoti viešbutį, kuriame
viešėjo.

PRIEŠ KELIONĘ Į KANARŲ SALAS/TENERIFĘ
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Dėmesio! Visi keliautojai (suaugusieji ir vaikai nuo 6 m.), atvykstantys į Kanarų salas/ Tenerifę iš Lietuvos, privalo ne
anksčiau kaip 72 val. iki skrydžio atlikti COVID-19 (koronaviruso ligos) PGR testą arba TMA (Transcription-Mediated
Amplification) tyrimą, kurio specifiškumas 97%, o jautrumas daugiau kaip 80%. Būtina turėti popierinį arba
elektroninį sertifikatą anglų arba ispanų kalba, patvirtinantį neigiamą tyrimo rezultatą. Sertifikate turi būti nurodyti
šie duomenys: testo tipas (PGR arba TMA), atlikimo data ir laikas, asmens duomenys, testą atlikusios laboratorijos
duomenys. Jeigu atliekamas COVID-19 TMA testas, privaloma nurodyti testo specifiškumą ir jautrumą.
Neigiamo testo rezultatus reikia pateikti įsikeliant į turistinio apgyvendinimo įstaigas Kanarų salose.
Testas nėra privalomas asmenims, kurie pateikia įrodymų, kad salose yra ilgiau nei 15 dienų arba Kanarų salų
rezidentams, kurie patvirtina, kad nebuvo išvykę iš Kanarų salų per paskutines 15 dienų ir, kurie neturėjo COVID-19
simptomų.
Visi keliautojai ne anksčiau kaip 48 valandos prieš kelionę į Kanarų salas/ Tenerifę privalo užpildyti ir pasirašyti
Sveikatos kontrolės formą (FCS forma), kurią galite rasti www.spth.gob.es arba atsisiuntę (SpTH) mobiliąja
programėlę.
Atkreipkite dėmesį, jog būtina užpildyti atskirą formą kiekvienam keliautojui.
Užpildžius anketą, sistema suformuos brūkšninį kodą, kurį keliautojas turi išsaugoti savo telefone arba atsispausdinti
ir pasiimti su savimi į kelionę.
Sugriežtinus saugumo reikalavimus atvykstantiems, visi keliautojai, nepriklausomai ar buvo įsigytas tik skrydžio
bilietas ar pilnas kelionės paketas, prie visų reikalaujamų dokumentų papildomai su savimi turi turėti
apgyvendinimo Tenerifės saloje rezervacijos patvirtinimą.
COVID-19 tyrimai atliekami akredituotose laboratorijose. Daugiau informacijos (anglų k.) ir laboratorijų adresus bei
kontaktus galite rasti ČIA;
Kai kuriuose viešbučiuose yra galimybė išsikviesti gydytoją į viešbutį. Apie tai keliautojai turi teirautis viešbučio
registratūroje;
COVID-19 tyrimo kainos: PGR metodu ~99 eur; antigenų tyrimas ~30 eur;
Būtina turėti asmens dokumentus, rekomenduojama turėti kelionės dokumentus;
Jei gaunamas teigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas ir asmuo nėra apsidraudęs, Kanarų salų vyriausybė
kompensuoja apgyvendinimo ir gydymo išlaidas. Draudimas galioja asmenims, kurie atvyko į salą turistiniais tikslais
ne ilgesniam, kaip 30 dienų laikotarpiui ir yra apsistoję oficialiose apgyvendinimo įstaigose. Draudimo polisas dengia
tiek teigiamą testą gavusio asmens apgyvendinimo išlaidas (maks. 15 n.), tiek kartu vykusių šeimos narių. Tyrimą
atlikusi gydymo įstaiga informuoja draudimo kompaniją ir suteikia pilną informaciją apie tolimesnius procesus;
Nuo kovo 10 d. į Lietuvą iš užsienio atvykstantys ar grįžtantys keleiviai privalo:
Turėti dokumentą (viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš
grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą
neigiamą tyrimo atsakymą. Neturintys testo rezultato nebus įleidžiami į lėktuvą. Serologinių antikūnų tyrimų
atsakymas nepripažįstamas.
Išimtis daroma tik ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų
rūšių transporto priemonėmis, taip pat tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, asmenims iki 16 metų, taip pat
nuo COVID-19 paskiepytiems ar šia liga persirgusiems žmonėms, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu
SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato iki atvykimo į Lietuvą praėjo ne
daugiau kaip 90 dienų.
Izoliuotis 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų
ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka; Daugiau informacijos

Saugumo reikalavimai Tenerifėje:
•
•
•
•
•
•

Didžiausias žmonių skaičius viename susibūrime – 6 asmenys.
Ribojamas žmonių judėjimas nuo 22:00 iki 6:00.
Visi asmenys nuo 6 metų privalo dėvėti apsaugines veido kaukes visose viešose patalpose, lauke, taip viešame
transporte (taksi, autobusai ir kt.), taip pat laikytis saugaus 1,5 m. atstumo nuo kitų asmenų.
Kaukių dėvėjimas nėra privalomas paplūdimiuose ir prie baseino. Turi būti išlaikytas 2 metrų аtstumas.
Kanarų salose ribojamas maitinimo įstaigų (restoranų, kavinių, barų ir kt.) darbo laikas iki 00:00 val., nauji klientai
nebus įleidžiami po 23:00 val.
Ribojamas žmonių skaičius (maksimaliai 6) sėdinčių prie vieno stalo. Maitinimo įstaigose, tarp atskirų staliukų, turės
būti išlaikytas 1,5 metro atstumas.
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Vykstant į kelionę, į savo mobilųjį telefoną būtina atsisiųsti „RadarCOVID“ programėlę. Programėlė informuos Jus
apie COVID-19 poveikio riziką, atsižvelgiant į Jūsų vietovę.
Kanarų salų vyriausybė įsipareigoja padengti visas gydymo išlaidas keliautojams viešnagės metu susirgusiems
COVID-19 bei su jais keliaujantiems artimiesiems, kurie neturi įsigiję jokio kito COVID-19 išlaidas dengiančio
draudimo. Daugiau informacijos galite rasti čia.
„Tez Tour“ keliautojų patogumui, bendradarbiaudami su UAB „Medicina Practica laboratorija“ pasirūpinome, kad
visi, įsigiję paslaugą „COVID-19 tyrimas PGR metodu + sertifikatas“, šioje laboratorijoje tyrimui būtų registruojami
prioritetine tvarka, bei atsižvelgiant į skrydžio datą, parenkami kuo patogesni tyrimo atlikimo laikai. Tyrimo atlikimo
terminas 1-3 d.d. nuo tiriamosios medžiagos paėmimo (klinika pagal galimybes „Tez Tour“ keliautojams stengsis
tyrimą atlikti per 24 val.). COVID-19 PGR tyrimą galima atlikti net 12 Lietuvos miestų darbo dienomis, o Vilniuje ir
Kaune šeštadieniais.
Šią paslaugą „COVID-19 tyrimas PGR metodu + sertifikatas“ galite užsisakyti kartu su kelionės paketu, arba atskirai,
kaip ir bet kurią kitą papildomą paslaugą. Įsigijus šią paslaugą, kelionių agentas pateiks tai patvirtinantį dokumentą,
kurį keliautojai privalės turėti atvykę į laboratoriją atlikti testo.
Už savalaikį tyrimo atlikimą atsakingas yra pats keliautojas. Dėl didelės COVID-19 tyrimo PGR metodu paklausos
raginame suskubti kreiptis į tyrimus atliekančią laboratoriją dar prieš įsigyjant kelionės paketą arba papildomą
paslaugą. Jeigu skydis yra sekmadienį, vėliausias tyrimo atlikimo laikas Vilniuje ir Kaune yra penktadienis, o kituose
miestuose - ketvirtadienis (nebent išimties tvarka iš anksto su laboratorija susitariama dėl greitesnio sertifikato
pateikimo).

•

ORO UOSTAS
Šiuo metu Vilniaus oro uoste galioja šios taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Į terminalą įleidžiami tik galiojantį bilietą turintys keleiviai;
Į terminalą įleidžiami tik keleiviai, dėvintys asmens apsaugos priemones (AAP), jas privaloma dėvėti nuolat;
Visi keleiviai privalo praeiti pasienio kontrolę;
Papildomos saugumo priemonės oro uoste;
Atvykimo ir išvykimo terminaluose keleiviams užtikrinamos rankų dezinfekavimo priemonės;
Terminalo patalpos, horizontalūs ir vertikalūs paviršiai kasdien valomi dezinfekavimo priemonėmis;
Apie prevencinius veiksmus dėl COVID -19 pranešama per garso sistemą, o vaizdo pranešimai rodomi terminalo
ekranuose;
Tuo pačiu metu veikia ribotas skaičius keleivių registracijos stalų. Priešais stalus dedamos eilių kliūtys, užtikrinamos
papildomos dezinfekavimo priemonėmis, žymimi 1–2 m. atstumai, pateikiama informacija apie atstumo laikymąsi;
Organinio stiklo skydai yra įmontuoti ant registracijos stalų, saugumo patikrinimo vietose ir prie įlaipinimo vartų;
Visiems darbuotojams ir partneriams asmens apsaugos priemonių (AAP) dėvėjimas yra privalomas;
Oro uoste yra sudaryta galimybė įsigyti asmens apsaugos priemonių;
Kas antra sėdimųjų suolų kėdė yra pažymėta kaip nenaudojama;
Terminale yra specialios dėžės, skirtos panaudotoms AAP išmesti.

Atnaujinti reikalavimai bagažui:
•

•

Rankiniame bagaže bus leidžiama vežtis iki 500 ml dezinfekcinio skysčio, registruotame bagaže - iki 2 litrų. Svarbu,
kad jis būtų originalioje pakuotėje su gamintojo etikete, kurioje nurodyta, kad tai yra dezinfekcinis skystis.
Pabrėžiama, kad išimtis taikoma tik dezinfekcinėms priemonėms, kitiems skysčiams reikalavimai išlieka tie patys.
Į lėktuvą (tiek rankiniame, tiek registruotame bagaže) ir toliau nebus galima pasiimti skysčių, kuriuose yra 70 proc. ir
didesnė alkoholio koncentracija. Visas taisykles ir draudžiamų gabenti daiktų sąrašą galite rasti čia.

Atvykus į kitą oro uostą:
•
•
•
•

Priimančiųjų šalių oro uostuose keliautojams gali būti tikrinama temperatūra;
Visas judėjimas po oro uostą vyks taip, kad pagal galimybes būtų užtikrinamas saugaus atstumo laikymasis;
Oro uostuose privaloma dėvėti veido kaukes.

SKRYDIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prieš skrydį, skrydžio metu ir po skrydžio visi keleiviai privalo laikytis bendrųjų higienos reikalavimų;
Prieš skrydį galioja oro uosto, iš kurio skrendama, taisyklės;
Skrydžio metu visi keleiviai privalo dėvėti kaukes (pageidautina medicinines, o ne medžiagines daugkartinio
naudojimo);
Ribojamas keleivių judėjimas lėktuvo salone, reguliuojamos eiles prie tualetų;
Keleiviams karšti patiekalai, tiek užsisakiusiems iš anksto, tiek ir įsigijusiems lėktuve, bus tiekiami spec. vakuuminėse
pakuotėse;
Prieš tiekiant karštus patiekalus, keleiviams bus suteikta galimybė servetėle dezinfekuoti staliukus;
Papildytas „onboard“ meniu asortimentas, kad keleiviai galėtų nusipirkti asmeninių higienos priemonių (kaukių,
pirštinių, dezinfekcinio skysčio arba servetėlių);
Keleiviai, skrydžio metu pasireiškus COVID-19 simptomams, bus izoliuojami bei vykdomi visi veiksmai vadovaujantis
Sveikatos apsaugos ministerijos priimtomis rekomendacijomis;
Užsakomieji skrydžiai, vykdomi skrydžių bendrovės Get Jet Airlines, yra vykdomi vadovaujantis Europos Sąjungos
aviacijos saugos agentūros rekomendacijomis bei Saugumo protokolu. Daugiau informacijos rasite čia

VIEŠBUČIAI
Svečių sveikata – besąlygiškas prioritetas. Visos rekomenduojamos saugumo priemonės apgyvendinimo įstaigose bus
taikomos ne tik rūpinantis svečių bei darbuotojų sveikata, bet ir užtikrinant kokybišką bei ramų poilsį. Priimti svečius gali tik
tie viešbučiai, kurie yra įgyvendinę saugumo reikalavimus ir yra gavę atsakingų institucijų leidimus. Siekiama, kad viešnagės
metu svečiai gautų visas jiems įprastas paslaugas priklausomai nuo pasirinkto apgyvendinimo tip (AI, HB, BB, RO) ir galėtų
naudotis jiems skirtomis viešbučio erdvėmis (restoranai, barai, lauko baseinai, vaikų žaidimo aikštelės, vandens pramogos ir
t.t.).

Atkreipiame dėmesį, kad priklausomai nuo viešbučio dydžio ir užimtumo gali šiek tiek keistis paslaugos pobūdis,
forma ar apimtis, pvz. pusryčių ar vakarienės metu bus siūlomas švediškas stalas, tačiau vietoje savitarnos jus
aptarnaus restorano darbuotojai.
Dėvėti apsaugos priemones (kaukes, pirštines, aprangą) privaloma tik aptarnaujančiam personalaui, tačiau tam
tikrais atvejais ir svečiai gali būti prašomi dėvėti veido kaukę, gali būti matuojama temperatūra, ribojamas ir
kontroliuojamas patekimas į renginius ar kitas teritorijas, nustatomi kiti saugumo reikalavimai, kurių turi laikytis
tiek turistai, tiek aptarnaujantis personalas.
Žemiau pateikiame detalesnę informaciją apie viešbučių veiklą, o aktualiausią informaciją ir saugumo reikalvimus
galite pasitikrinti viešbučio, į kurį planuojate vykti, internetinėje svetainėje.
Taisyklės nuolat peržiūrimos ir koreguojamos priklausomai nuo epidemiologinės situacijos.

Atvykimas į viešbutį:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Pateikti į viešbučio teritoriją galės tik viešbučio svečiai ir aptarnaujantis personalas.
Svečių saugumo užtikrinimui gali būti įrengtos stiklinės/plastikinės pertvaros, dažniau nei įprastai valomas ir
dezinfekuojamas registratūros stalas. Dezinfekuojami kambarių raktai.
Siekiant išvengti eilių ir būriavimosi, atitinkamai išlaikomi atstumai tarp kėdžių, fotelių ir kitų baldų, įrengiamos
žymos ant grindų, padėsiančios išlaikyti saugų atstumą.
Rekomenduojama check-in/check-out procedūras vykdyti elektroninėmis priemonėmis; atiskaitant naudotis banko
kortelėmis; sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus siųsti el. paštu.
Bendrose erdvėse turi būti lengvai prieinamos dezinfekcinės priemonės. Esant poreikiui suteikiamos asmeninės
apsaugos priemonės (kaukes, pirštines ir kt.).
Viešbučio darbuotojai pasiruošę atsakyti į visus jums kylančius klausimus, suteiks aktualiausią ir naujausią
informaciją. Viešbutį bendra informacija apie jame taikomas taisykles, tvarkas ir saugumo priemones bus prieinama
anglų, prancūzų bei vokiečių kalbomis.
Aptarnaujantis personalas apmokytas ir pasirengęs atpažinti ligų požymius, tinkamai reaguoti, suteikti reikiamą
pagalbą ir susisiekti su medikais, kad šie atliktų reikiamus tyrimus.
Pastebėjus, kad svečiui pasireiškia karščiavimas ar kiti peršalimo simptomai, rekomenduojama likti kambaryje, kol
atvyks gydytojai ir bus atlikti reikiami tyrimai
Viešbučio personalas privalo laikytis visų saugumo reikalavimų: vengti fizinio kontakto, išlaikyti 2m. atstumą, dėvėti
veido kaukes, pirštines, plauti ir dezinfekuoti rankas. Pasireiškus peršalimo sumptomams pasišalinti iš darbo vietos ir
nedelsiant susisiekti su gydytoju.
Laikantis duomenų apsaugos reikalavimų viešbutis renka ir atnaujina viešbutyje apsistojusių svečių duomenis, kad
esant poreikiui būtų galima susisiekti.

Kambarių ir viešųjų erdvių tvarkymas:
•
•
•
•

Dažniau bus valomos durų rankenos, turėklai, liftų mygtukai, telefonai ir kiti nuolat liečiami paviršiai bei bendro
naudojimo patalpos. Patalpos kasdien vėdinamos natūraliai ventiliacija.
Privalomas kasdienis kambarių valymas. Tam, kad būtų pastebėti visi svečiai, kuriems galimai pasireiškė peršalimo
simptomai ar karščiavimas, nebus galimybės atsisakyti kambarių valymo ir tvarkymo paslaugos.
Kambariuose esantys TV ar oro kondicionierių nuotolinio valdymo pulteliai dedami į vienkartinius dėklus,
kambariuose atsiskoma ne pirmo būtinumo priemonių (žurnalų, meniu ar kitos atributikos).
Medžiaginiai daiktai (papildomos antklodės, pagalvės, dekiai ir pn.) bei daiktai, kurių valymui bei dezinfekavimui
reikia specialių priemonių, turi būti arba supakuoti į sandarią pakuotę arba pristatyti į kambarį tik svečiams
paprašius.

Maitinimo paslaugos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reguliuomi svečių srautai, ypač piko metu.
Viešbučiams leista siūlyti švediško stalo ar buffeto tipo maitinimo paslaugas. Svečių patogumui ir saugumui
patiekalai pateikiami už skaidrios užtvaros, o restorano darbuotojai pasirinktą patiekalą įdės į lėkštę.
Rekomenduojama maisto tiekimą organizuoti porcijomis. Tai atvejais, kai savitarna yra neišvengiama, turi būti
užtikrinta, kad šalia būtų dezinfekavimo priemonės.
Sieikiant sumažinti srautus, ypač piko metu, rekomenduojama taikyti a la carte maitinimo principą arba maisto
pristatymo į kambarį paslaugą.
Restoranų, barų ir kavinių staliukai išdėstomi užtikrinant saugų, ne mažesnį kaip 2m. atstumą tarp svečių,
apsistojusių skirtinguose viešbučio kambariuose. Apribojimas netaikomas vienos šeimos nariams.
Priklausomai nuo restorano bei staliukų dydžio ribojamas prie vieno staliuko sėdinčių svečių skaičius. Ribojimai
netaikomi vienos šeimos nariams.
Restorano ar kavinės svečiams veido kaukės tik rekomenduojamos. Svečius aptarnaujantis personalas nuolat dėvės
apsaugos priemones (kaukes, pirštines ir t.t.).
Į virtuvės patalpas gali įeiti tik atsakingas personalas.

•

Maistą ruošiantys darbuotojais visuomet dėvi apsaugines pirštines ir kaukes, laikosi saugaus fizinio atstumo,
naudoja dezinfekavimo priemones.

Reikalavimai bendrose viešbučių erdvėse, žaidimų aikštelės, baseinuose ir renginių metu:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Viešbučio erdvėmis leidžiama naudotis laikantis higienos normų ir saugaus atstumo. Priklausomai nuo patalpų
dydžio ir viešbučio užimtumo gali būti ribojamas žmonių skaičius, tačiau šis ribojimas netaikomas vienos šeimos
nariams.
Iki atskiro atsakingų institucijų pranešimo neveiks vaikų žaidimo kambariai bei lauko aikštelės.
Kur reikalinga, įrengiamos specialios grindų žymos padėsiančios išlaikyti rekomenduojamą fizinį atstumą.
Rekomenduojama naudotis laiptas. Jei naudojamasi liftu, privaloma dėvėti veido kaukę, o vienu metu liftu gali keltis
ne daugiau kaip pusė nurodyto maksimalaus žmonių skaičius;
Paplūdimio gultai ir skėčiai išdėstomi taip, kad būtų užtikrintas ne mažesnis kaip 2 m. atstumas tarp poilsiautojų.
Dažnai naudojamus (gultus, staliukus, kėdes ir t.t.) ir liečiamus paviršius (kainynus, personalo iškvietimo priemones
ir pan.) rekomenduojams dengti vienkartinėmis arba lengvai dezinfekuojamomis medžiagomis, o jas keisti ar
dezinfekuoti po kiekvieno svečio.
Uždarose patalpose įrengti bendro naudojimo dušai bei persirengimo kambariai turėtų būti naudojami tik jei tai
neišvengiama ir dezinfekuojami po kiekvieno naudojimo.
Rekomenduojama vengti pramogų, kuriu metu svečiai turėtų ilgą laiką būriuotis;
Papildomos paslaugos (kirpykla, manikiūras ir pan.) bei SPA procedūros teikiamos tik iš anksto užsiregistravus;
Vidaus baseinai galimai neveiks.

Graikijoje svečius priims tik tie viešbučiai, kuriems yra išduoti leidimai ir savo veiklą vykdo griežtai pagal Graikijos
turizmo ministerijos parengtą saugumo užtikrinimo protokolą, kurį galite rasti ČIA.

DRAUDIMAS
Keliautojams, įsigijusiems medicininių išlaidų/kelionių draudimą/us, rekomenduojame atidžiai susipažinti su atitinkamos
draudimo kompanijos nustatytomis draudimo sąlygomis dėl medicininių ar kelionės sutrikimo išlaidų dėl viruso COVID-19
padengimo, taip pat pasidomėti kitomis galimomis draudimo rūšimis dėl COVID-19. Be to, keliaujant į Europos Sąjungos šalis
apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu rekomenduojama turėti su savimi Europos sveikatos draudimo kortelę
(ESDK), kurią pateikus būtinoji medicinos pagalba suteikiama pagal toje šalyje nustatytas pagalbos apimtis ir už ją
sumokama tos šalies teisės aktais nustatyta tvarka ir įkainiais (daugiau informacijos).

Kipro, Tenerifės ir Egipto vyriausybės įsipareigoja padengti visas gydymo, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas
keliautojams viešnagės metu susirgusiems COVID - 19 bei su jais keliaujantiems artimiesiems.

PRIEŠ GRĮŽIMĄ Į LIETUVĄ
•

•

Grįžtantieji atgal į Lietuvą, dar prieš skrydį turi užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (NVSC)
užpildant elektroninę anketą. Atkreipiame dėmesį, jei pildydami anketą dar neturite jums priskirtos vietos,
privalomame langelyje "Sėdėjimo vieta" įrašykite "No seat". Gautą elektroninį patvirtinimą (vadinamąjį QR kodą)
reikės pateikti įlaipinimo į lėktuvą metu.
Nuo kovo 10 dienos visiems suaugusiems ir vaikams nuo 16 metų privaloma turėti dokumentą (viena iš oficialių
Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos
Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą.
Neturintys testo rezultato nebus įleidžiami į lėktuvą. Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas.

•

•

•

Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) sugriežtinus koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemones
keliautojams, atvykstantiems ir grįžtantiems į Lietuvą, nuo vasario 8 d. oro, jūrų uostuose bus taikomos papildomos
medicininės-karantininės kontrolės procedūros. Visų – iš Šengeno ir ne Šengeno šalių – atvykstančių keleivių
dokumentai ( užpildyta NVSC anketa, patvirtinto neigiamo COVID-19 testo pažyma, ar dokumentai patvirtinanys, jog
žmogus yra persirgęs ar yra paskiepytas) bus tikrinami oro uostų atvykimo erdvėse, pasiėmus bagažą. Minėtus
dokumentus visi keleiviai turės pateikti juos pasitikusiems VSAT pareigūnams ir NVSC darbuotojams. Daugiau
informacijos.
Prašome numatyti, kad papildomos tikrinimo procedūros neišvengiamai pareikalaus daugiau laiko. Visų keleivių
prašoma dar prieš kelionę arba kelionės metu įsitikinti, kad visi dokumentai yra paruošti patikrai, ir tvarkingai
pateikti juos kontrolės punktuose dirbantiems pareigūnams. Tai leis sklandžiau vykdyti patikrą ir taupyti pačių
keleivių laiką.
Primename, kad iš bet kurios valstybės atvykusiems asmenims privaloma 10 dienų izoliacija. Galimybė ją
sutrumpinti numatyta ne anksčiau nei 7 dieną, savo lėšomis atlikus testą COVID-19 ligai nustatyti ir gavus neigiamą
atsakymą.

