
INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBAS PRASĪBĀM CEĻOTĀJIEM UZ SEIŠELU SALĀM

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 Nepieciešamās veidlapas,
kas jāaizpilda Galamērķa ierobežojumi

Jāuzrāda derīgs
Covid-19 vakcinācijas
sertifikāts par pilnībā
veikto vakcināciju.
Persona ir pilnībā
vakcinēta, ja kopš

vakcinācijas
pabeigšanas pagājušas
pilnas 14 dienas, bet ne

vairāk kā 6 mēneši.
Pēc 6 mēnešu perioda

personai jābūt
saņēmušai

balstvakcīnu.

Nevakcinētiem vai
vakcināciju

nepabeigušiem
ceļotājiem jāveic
Covid-19 PCR

tests, ne agrāk kā
72 stundas pirms

lidojuma vai
laboratorijas

antigēna tests, ne
agrāk kā 24

stundas pirms
lidojuma.

Nesen
pārslimojušie

ceļotāji (2 līdz 12
nedēļas pirms
ieceļošanas),

uzrādot
dokumentus, kas

apstiprina
pārslimošanu un

pabeigto
pašizolāciju, ir

atbrīvoti no testa
veikšanas.

Bērni, jaunāki par 12
gadiem, no testa prasības
ir atbrīvoti, bet nav atbrīvoti

no reģistrācijas
ieceļošanai.

Bērni vecumā no 12 - 17
gadiem jāuzrādā derīgs
Covid-19 vakcinācijas

sertifikāts par pilnībā veikto
vakcināciju (2 devas,
balstvakcinācija nav

nepieciešama), vai jāveic
Covid-19 PCR tests, ne

agrāk kā 72 stundas pirms
lidojuma vai laboratorijas

antigēna tests, ne agrāk kā
24 stundas pirms lidojuma.

Pilnīgi visiem jāreģistrējas un jāsaņem
atļauja ieceļot
https://seychelles.govtas.com/
(maksas pakalpojums).

Reģistrējoties jālejuplādē vakcinācijas
apliecinājums vai negatīvs testa
rezultāts, pases kopija,
apdrošināšana, apmešanās vietas
rezervācija uz visu ceļojuma laiku,
tāpat jānorāda turp un atpakaļceļa
informācija. Dokumentu izskatīšanas
laiks aizņem 12 stundas. Saņemtā
atļauja jāuzrāda lidsabiedrības
apkalpojošam personālam pēc
pieprasījuma, kā arī ieceļojot.

● Jābūt derīgai veselības
apdrošināšanai uz visu
ceļojuma laiku, kas sedz
arī ārstēšanās izdevumus
Covid-19 saslimšanas
gadījumā

● Obligāta sejas maskas
lietošana lidostās, ostās,
sabiedriskajā transportā,
ārstniecības un citās
iestādēs.

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

Ja personai, atrodoties Seišelu
salās, tiek konstatēta saslimšana
ar Covid-19

Seišēlu salu valdība neuzņemas atbildību par ceļotājiem, kuri ceļojuma laikā inficējas ar COVID-19 un nesedz viņiem ārstēšanas
izmaksas un izmitināšanu.
Atgriešanās izdevumus tūrista mītnes zemē Seišelu salas 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 Seišelu salām, 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.

https://seychelles.govtas.com/

