
 

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. 

 

TURVALISUSMEETMED TUNEESIASSE REISIMISEL 

Uuendatud 04.10.2022 

Antud tingimused kehtivad ainult nendele reisijatele, kes ei ole viimase 14 päeva jooksul viibinud Eestist väljaspool. Reisijatele, kes on viimase 14 päeva jooksul enne sihtkohta 

minekut külastanud teisi riike, võivad olla sihtkohariigi poolt kehtestatud teised sisenemistingimused. 

Riiki sisenemiseks on kohustus esitada vastav dokument nii Tallinna lennujaamas lennu registreerimisel kui ka saabumisel reisisihtkohta. Reisijad vastutavad kõikide tingimuste 

õigeaegse täitmise eest ise.  

Vaktsineeritud reisijad Vaktsineerimata reisijad Erandid Viisainfo 
Turvaprotokoll riiki 

sisenemisel 
Piirangud sihtkohas 

Kehtiv vaktsineerimistõend, 
mis on väljastatud elukohariigi 
tervishoiuasutuse poolt.  
 
Viimasest vaktsiinidoosist 
peab olema möödunud 
rohkem kui 7 päeva (Jansseni 
vaktsiini puhul rohkem kui 28 
päeva) 
 
Lisainfot vaktsineerimistõendi 
kehtivuse kohta leiad SIIT.   

Negatiivse tulemusega PCR 
test (tehtud kuni 48 h enne riiki 
sisenemist)  
või 
negatiivse tulemusega 
antigeeni test (tehtud kuni 24 h 
enne riiki sisenemist). 
 
NB! Testimisele tuleb kaasa võtta 
sama isikut tõendav dokument, 
mida kasutatakse riiki 
sisenemiseks. 
 
Lisainfo: koroonatestimine.ee 

Vaktsineerimis-
tõendit ja PCR/ 
antigeeni testi 
sertifikaati ei 
pea esitama alla 
18. aastased 
reisijad. 

Riiki sisenemiseks on 
vajalik pass.  
 
Eesti kodanikud – 
viisavaba kuni 90 päeva, 
pass kehtiv kogu reisi 
vältel. 
 
Vene kodanikud – 
viisavaba kuni 90 päeva 
alalise või tähtajalise Eesti 
elamisloa olemasolul. Pass 
kehtiv vähemalt 6 kuud 
peale reisi. 

Lennujaamas kontrollitakse 
reisijate kehatemperatuuri ning 
valitud reisijatele võidakse teha 
täiendav PCR/antigeeni test. 
 
Positiivse tulemuse korral jääb 
reisija 5 päevaks 
eneseisolatsiooni. 
Haigussümptomite ilmnemisel 
pikeneb isolatsioon 7 päevani.  
 
Antud nõue kehtib reisijatele 
al 18. eluaastast ja neile, kes 
pole lõplikult vaktsineeritud. 

Reisijad al 6. eluaastast: 
avalikes kohtades ja 
ühistranspordis on kohustus 
kanda maski.  
 
Reisijad al 18. eluaastast: 
avalikesse siseruumidesse 
pääsemiseks (restoranid, 
muuseumid jms) on vajalik 
esitada kehtiv 
vaktsineerimistõend, 
PCR/antigeeni testi tõend 
pole piisav.  
  

 

COVID-19 haigestumisega seotud 

kulude katmine ja kindlustus 
 

Tuneesia riik ei kata COVID-19 haigestumise ja isolatsiooniga kaasnevaid kulutusi. Soovitame tungivalt valida COVID-19 tervisekindlustuse 
kaitse ja COVID-19 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.  

Turvaprotokoll Eestisse naasmisel Kogu teabe riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiad Kriis.ee lehelt.  

 

https://vaktsineeri.ee/covid-19/toendid/#covid-vaktsineerimistoend
https://koroonatestimine.ee/
https://www.novatours.ee/lisateenused/covid-19-kaitsega-kindlustus
https://kriis.ee/reisimine-riigipiiri-uletamine/reisimine-eestisse/eestisse-saabujale

