
INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBAS PRASĪBĀM CEĻOTĀJIEM UZ INDONĒZIJU (BALI)

Ceļotāju drošība ir mūsu galvenā prioritāte. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ceļotājiem no Latvijas, kas ceļo ar Novatours, ir jāievēro Latvijas oficiālo iestāžu, apkalpojošā gaisa
pārvadātāja un galamērķa valsts noteiktās drošas ceļošanas procedūras.

Tūristi ir personīgi atbildīgi par galamērķa valsts noteikto prasību pareizu un savlaicīgu izpildi, kas jāizpilda pirms ceļojuma sākuma.

Vakcinētiem Nevakcinētiem Pārslimojušiem Izņēmumi
Nepieciešamā
s veidlapas,

kas jāaizpilda
Galamērķa ierobežojumi

Vakcinētām personām
jāuzrāda izdrukāts

Covid-19 vakcinācijas
sertifikāts ar QR kodu
angļu valodā par pilnu

vakcinācijas kursu.
Serifikātam papildus

jāielādē e-HAC
aplikācijā:

https://pedulilindungi.i
d.

Nevakcinētām un vakcināciju
nepabeigušām personām nav
nepieciešams veikt Covid-19

testu. Pēc ieceļošanas
Indonēzijā visām personām tiek

veikta veselības pārbaude,
slimības simptomu gadījumā par

saviem līdzekļiem jāveic
atkārtots Covid-19 tests; pozitīva

testa rezultāta gadījumā
personai tiek nozīmēta

karantīna.
Ceļotājs var uzrādīt ārsta zīmi

par atbrīvojumu no vakcinācijas.

Pārslimojušie ceļotāji tiek uzskatīti
par nevakcinētām personām.
Nevakcinētām un vakcināciju
nepabeigušām personām nav

nepieciešams veikt Covid-19 testu.
Pēc ieceļošanas Indonēzijā visām

personām tiek veikta veselības
pārbaude, slimības simptomu

gadījumā par saviem līdzekļiem
jāveic atkārtots Covid-19 tests;

pozitīva testa rezultāta gadījumā
personai tiek nozīmēta karantīna.
Ceļotājs var uzrādīt ārsta zīmi par

atbrīvojumu no vakcinācijas.

Bērni, jaunāki par
18 gadiem,

atbrīvoti no visām
prasībām.

Nav

● Masku valkāšana ir obligāta
iekštelpās.

● Starp personām sabiedriskās
vietās ir jāietur droša distance
(2m).

Ja personai, atrodoties Indonēzijā,
tiek konstatēta saslimšana ar
Covid-19

Indonēzijas valdība neuzņemas atbildību par ceļotājiem, kuri ceļojuma laikā inficējas ar COVID-19 un nesedz viņiem ārstēšanas
izmaksas un izmitināšanu.
Atgriešanās izdevumus tūrista mītnes zemē Indonēzija nesedz, un tie būtu jāsedz apdrošināšans firmai, ja klients ir iegādājies
COVID-19 apdrošināšanu. Gadījumā, ja klientam nav apdrošināšanas, visi papildu izdevumi būs jāmaksā klientam.

NOVATOURS apņemas palīdzēt klientiem atrast piemērotākās lidojuma biļetes, lai atgrieztos atpakaļ mītnes zemē.

Tiem, kas ceļo uz Indonēziju, mēs ļoti iesakām iegādāties medicīnisko izdevumu apdrošināšanu, lai segtu nopietnu slimību, tostarp SARS vīrusa izraisītu slimību, ārstēšanas
izmaksas. COVID-19 testa laikā uzrādiet to pašu personu apliecinošu dokumentu (pasi), ar kuru ceļojat. Mēs iesakām reģistrēties COVID-19 testam, tiklīdz klients rezervējis savu
ceļojumu, lai savlaicīgi tiktu piešķirts korektais laiks testa veikšanai.

Informācija par drošu ceļošanu tiek pastāvīgi atjaunināta un var tikt mainīta. Novatours nav atbildīgs par izmaiņām katras valsts normatīvajos aktos vai par pušu juridiskajiem lēmumiem. Valsts
iestāžu noteiktās prasības nedod pasažierim tiesības lauzt ceļojuma līgumu un atmaksāt ceļojuma maksu, samazināt cenu un/vai pieprasīt kompensāciju. Mēs ļoti iesakām sekot līdzi savai
ceļojumu informācijai, jo tā var mainīties. Tūrists ir personīgi atbildīgs par ceļošanas prasību izpildi.
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