TURVALISUSMEETMED MADEIRALE REISIMISEL
Uuendatud 28.03.2022
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.
Nõutavad dokumendid ja vormid enne reisi

Testimise ja vaktsineerimise tõendamise kohustust Madeira saarele
sisenemiseks pole, kuid saarel peab kõigis avalikes kohtades
esitama kehtiva vaktsineerimistõendi, läbipõdemistõendi või
antigeeni kiirtesti tõendi.
Et puhkus kulgeks ladusamalt, on soovitatav juba enne reisi esitada
endaga seotud COVID-19 info.
Kõikidel reisijate al 12. eluaastast tuleb kuni 48 h enne
Madeirale saabumist täita terviseküsimustik, kuhu saab üles
laadida ka endaga seotud COVID-19 info (vaktsineerimis/läbipõdemistõend või testi sertifikaat).
Alla 12-aastased lapsed lisatakse koos reisiva täiskasvanu ankeeti.
Lisainfo vaktsineerimise kohta: vaktsineeri.ee
Lisainfo testimise kohta: koroonatestimine.ee

Viisainfo
Riiki saab siseneda nii passi
kui ID-kaardi alusel.
Eesti kodanikele viisavaba.
Vene kodanikud ja halli passi
omanikud – viisavaba alalise
või tähtajalise Eesti elamisloa
olemasolul, kuid reisimiseks on
vajalik pass.
Eesti elamisloata reisijatel
viisa vajalik.
Eesti passita reisijatel lisaks
vajalik esitada kehtiv
elamisloakaart.

Turvaprotokoll riiki sisenemisel ja
haigestumisest sihtkohas
Juhuslikult valitud reisijatele võidakse
saabumisel teha täiendav PCR test.
Sihtkohas haigestudes tuleb sellest
teavitada hotelli ja Novatoursi
esindajat. Testimise info ja
registreerimine SIIN.
Positiivse tulemusega reisijad peavad
jääma 5 päevaks eneseisolatsiooni,
mis lõpetatakse, kui 5. päeval tehtud
PCR testi tulemus on negatiivne ja
haigusnähud puuduvad.
Vaktsineeritud lähikontaktne
haigustunnuste puudumisel end
isoleerima ei pea juhul, kui ei jagata
sama elukohta.

Piirangud sihtkohas
Reisijad al 6. eluaastast:
Maski kandmine on kohustuslik
lennujaamas ja lennu ajal, samuti
avalikes kohtades, sh tänaval,
kauplustes, ühistranspordis.
Reisijad al 12. eluaastast:
Kõigis avalikes kohtades
(restoranid, baarid, jõusaalid,
kultuuriasutustes jne) on
kohustuslik esitada
vaktsineerimistõend,
läbipõdemistõend või antigeeni
kiirtesti tõend (reisija kulul, kehtiv
1 nädal).

COVID-19 haigestumisega seotud
kulude katmine ja kindlustus

Madeira piirkondlik valitsus ei kata reisijate võimalikke kulusid, mis on tingitud seoses COVID-19 viirusesse haigestumisega. Madeira pakub
võimalust soetada COVID kindlustust, lisainfot kindlustuskaitsete kohta leiad SIIT. 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.

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.

