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Vakcinētiem ceļotājiem

ASV UN
KANĀDA

(AĻASKAS
KRUĪZS)

Covid-19 pārslimojušiem
Dokumenti
ceļotājiem un Nevakcinētiem
ceļotājiem
Ceļojot uz ASV un Kanādas (Aļaskas kruīza maršrutā):
• Pārslimojušajiem un
• LR pilsoņa pase, kas derīga 6 mēneši
• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-19 sertifikāts PDF formātā
nevakcinētajiem NAV iespējams
pēc ceļojuma beigām (ASV ESTA un
piedāvāt šo ceļojumu stingro
Kanādas ETA atļaujas - kārto IMPRO)
(izdrukāts), kas apliecina pabeigtu pilnu vakcināciju kursu (15 dienas
ierobežojumu dēļ.
• Ceļotājam līdz 08. augustam ir jāiesniedz
pēc pēdējās vakcinācija devas saņemšanas) – jāņem līdzi 3 izprintētas
pases kopija, aizpildīta kruīza anketa un
kopijas ceļojumā un jānosūta VISI sertifikāti arī elektroniski uz
jānosūta elektroniski uz impro@impro.lv
impro@impro.lv līdz 08. augustam!
visi Vakcinācijas sertifikāti PDF formātā.
• ASV un Kanāda – ieceļojot ASV un Kanāda vakcinētajiem ceļotājiem
• Ceļotājam pirms izlidošanas ir jāaizpilda un
šobrīd nav nepieciešam uzrādīt negatīvu testa rezultātu
jāparaksta ASV Veselības forma papīra
• Aļaskas kruīzam – pēc šī brīža noteikumiem nepieciešams uzrādīt
formātā apstiprinot, ka ir vesels un ceļo ar
negatīvu Covid-19 PCR testa rezultātu kas veikts maksimums 72
negatīvu testa rezultātu - būs jāuzrāda lidostā
stundas pirms uzkāpšanas uz kuģa VAI antigēna testa rezultātu,
(aizpilda klients)
kas veikts maksimums 2 dienas pirms uzkāpšanas uz kuģa (nevis
https://public.traveldoc.aero/publicfiles/USA%20For
ceļojuma sākuma datuma!). PCR testu var veikt Latvijā pirms
m%20NonRes.pdf
izlidošanas agrākais 07.09. sākot no plkst. 18:00 (ieteicams Rīgas
• 3 dienas pirms ierašanas Kanādā ceļotājam ir
lidostā jo rezultātus var dabūt 1-2 h laikā, cena ~74 EUR) VAI
jānolādē un jāaizpilda ArriveCAN aplikācijaantigēna testa gadījumā tests būs jāveic 08.09. Frankfurtē starp
forma (vai datorā) un jāielādē vakcinācijas
lidojumiem. (testa izdevumus sedz klients)
sertifikāts (aizpilda klients individuāli ar
• Testam jābūt angļu valodā, izdrukātā formātā ar QR kodu - jābūt
grupas vadītāja palīdzību)
norādītai gan laboratorijai, gan testa un ņemto paraugu veidam, gan
• ES digitālo sertifikātu Latvijas rezidenti var
testa veikšanas laikam un ceļotāja datiem (vārds, uzvārds, personas
iegūt: https://covid19sertifikats.lv/
kods, vēlams arī pases numurs).
• SVARĪGI! Šī brīža izņēmums: Ceļotājs var netaisīt un neuzrādīt
jaunu, Covid testu, ja pēdējo 11-89 dienu laikā pirms kruīza
sākuma datumu tam ir bijis pozitīvs PCR vai antigēna tests un
ceļojuma laikā nav slimības simptomu – reģistrējoties uz kuģa, būs
nepieciešams uzrādīt pozitīvo testa rezultātu (angļu valodā, kas
veikts 11-89 dienas pirms kruīza!) un Covid-19 pārslimšanas
sertifikātu! Kuģa medpersonāls pārbaudīs vai nav simptomu.
• P.S. Ja ceļotājs iepriekš pārslimojis Covid-19 un saņēmis tikai vienu
Moderna, Astra vai Pfizer vakcīnas devu, tad ASV viņš tiek uzskatīts
ka NAV izgājis pilnu vakcināc. kursu un NEVAR piedalīties ceļojumā
– jābūt 2 devām!
Atgriežoties Latvijā
•
• ŠOBRĪD NAV IEROBEŽOJUMU

