TURVALISUSMEETMED SRI LANKALE REISIMISEL
Uuendatud 25.10.2022
Antud tingimused kehtivad ainult neile reisijatele, kes ei ole viimase 14 päeva jooksul viibinud järgmistes Aafrika riikides: Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana, Zimbabwe, Namiibia,
Lesotho, eSwatini Kuningriik, Mosambiik. Reisijatele, kes on viimase 14 päeva jooksul enne sihtkohta minekut külastanud neid seitset Aafrika riiki või on viibinud nende riikide
transiittsoonis enam kui 12 tundi, ei saa Sri Lankale siseneda.
Toimingud enne
reisi

Reisijal peab
olemas olema
kehtiv
reisibroneering.
Soovitatav on
alla laadida
rakendus „Trace
Ekee“ ning seal
registreeruda.

Vaktsineeritud reisijad

Kehtiv
vaktsineerimistõend,
mis näitab, et reisija on
lõplikult vaktsineeritud.
Viimasest doosist peab
olema möödas
vähemalt 14 päeva.
Lisainfo: vaktsineeri.ee

Viisainfo
COVID-19 haigestumisega
seotud kulude katmine ja
kindlustus
Turvaprotokoll Eestisse
naasmisel

Vaktsineerimata
reisijad
- negatiivse
tulemusega PCR
testi sertifikaat (test
tehtud kuni 72 tundi
enne riiki
sisenemist)
või
- negatiivse
tulemusega
antigeeni test
(tehtud kuni 48
tundi enne riiki
sisenemist).
Tõend peab olema
paberkandjal
inglise keeles.

COVID-19 läbipõdenud + 1
vaktsiinidoosi saanud reisijad

Läbipõdemistõend, mis tõendab,
et reisija on COVID-19 haiguse
läbi põdenud mitte vähem kui 7
päeva ja mitte rohkem kui 6
kuud enne reisi.
Lisaks vaja esitada kehtiv
vaktsineerimistõend, mis näitab,
et reisija sai vaktsiinidoosi
vähemalt 14 päeva peale
COVID-19 positiivse testi saamist
ja vähemalt 14 päeva enne reisi
algust.

Erandid

PCR testi tõendit ei
pea esitama:
- alla 12 aastased
reisijad.
- reisijad vanuses 1218, kui neil on olemas
kehtiv vakstineerimissertifikaat, mis tõendab,
et nad on saanud ühe
doosi vaktsiini vähemalt
14 päeva enne reisi.

Turvaprotokoll riiki
sisenemisel

Saabumisel kontrollitakse
reisijate kehatemperatuuri.
Kui reisija kehatemperatuur
on normaalsest kõrgem,
võidakse tal paluda teha
täiendav PCR test (reisija
kulul).
Pisteliselt viiakse läbi ka
juhuslikku testimist, mis on
reisijale tasuta.
Saabumisel peab
lennujaamas kandma maski,
desinfitseerima käsi ning
hoidma distantsi.

Piirangud
sihtkohas

Avalikes
siseruumides on
kõikidele maski
kandmine
kohustuslik.
Lisaks tuleb hoida 2
m distantsi ning
pesta /
desinfitseerida
sageli käsi.

Tutvu viisainfoga SIIT
Soovitame tungivalt valida COVID-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse ja COVID-19 haigestumisega seotud reisitõrke kaitse, lisainfo
SIIT. Kindlustamata reisijatel võib haigestudes olla vajalik pikendada ja tasuda hotellimajutus ning osta uued tagasilennupiletid. Reisikorraldaja ei saa
garanteerida vabade kohtade olemasolu kliendile sobivale lennule.
Kogu teabe Eestisse saabujatele leiad Kriis.ee lehelt.

Info võib aja jooksul muutuda ning riigid saavad kehtestada täiendavaid piiranguid. Erinevate riiklike regulatsioonide, muudatuste ja otsuste eest Novatours ei vastuta. Avaliku võimu kehtestatud
nõuded ei anna reisijale õigust pakettreisilepingu üles ütlemiseks ja reisitasu tagasi saamiseks, hinna alandamiseks ja/või hüvitise nõudmiseks. Palume tungivalt jälgida ajas muutuvat
informatsiooni.

