Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
(informācija aktualizēta 29.08.2022)
ARĀBU
EMIRĀTI

Nevakcinētiem ceļotājiem VAI CovidBērniem
Dokumenti
19 pārslimojušiem ceļotājiem
(DUBAIJA UN Ceļojot uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem: • Dubaija - nepieciešams negatīva Covid-19 • Bērniem līdz 11 gadu
• LR pilsoņa pase, kas derīga 6
ABŪ DABĪ)
• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-19
RT-PCR testa rezultāts (sertifikāta formātā, vecumam (ieskaitot)
mēnešus pēc ceļojuma beigām
izmaksas 35-40 EUR), kas veikts ne agrāk
tests vai vakcinācijas
• Nepilsoņiem par AAE vīzu un
sertifikāts PDF dokumenta formātā
(vairāk) kā 48 h pirms pēdējā, tiešā reisa
sertifikāts nav
izmaksām interesēties vismaz
(izdrukātā, papīra formā ar QR kodu), kas
uz
Dubaiju
(piemēram
Stambula-Dubaija
nepieciešams
2 mēnešus pirms ceļojuma
apliecina pabeigtu pilnu vakcināciju kursu ar
vai
Rīga
Dubaija).
Testam
jābūt
angļu
•
Bērniem
no
12-15
• Ceļotājiem pirms izlidošanas
vismaz 2 potēm (15 dienas pēc 2. vakcinācijas
valodā, izdrukātā (papīra) formā ar QR
gadiem (ieskaitot) nav
vai ielidojot Dubaijā
devas saņemšanas; arī Janssen vakcīnas
kodu
nepieciešams
nepieciešams nolādēt telefonā
gadījumā nepieciešamas 2 potes!)
• Abu Dabī – lai varētu piedalīties Abu Dabi vakcinācijas sertifikāts,
aplikāciju Covid-19 DXB Smart
• Dubaija – šobrīd vakcinētajiem neprasa
dienas ekskursijā apskatot ēkas no ārpuses
bet nepiciešams negatīvs App
negatīvu Covid testu (var vēlāk mainīties)
(Abu Dabī iekštelpas atļauts apmeklēt tikai
Covid tests Abu Dabī
• ES digitālo sertifikātu Latvijas
• Abu Dabī – pēc šī brīža noteikumiem, lai
vakcinētiem tūristiem) nepieciešams jauns,
apmeklējumam
rezidenti var iegūt:
ekskursijas laikā varētu apmeklēt Šeiha Zaīda
negatīvs PCR testa rezultāts, kas veikts
https://covid19sertifikats.lv/
mošeju vai jebkuras iekštelpas Abu Dabī
Arābu Emirātos ne agrāk kā 48 h pirms
nepieciešams uzradīt vakcinācijas sertifikātu +
ierašanās Abu Dabī! (testa cena Dubaijā
negatīvu PCR testu, kas veikts pēdējo 14 dienu
~45 USD)
laikā pirms Abu Dabī ekskursijas (Abu Dabī
• Visus Covid testus apmaksā klients!
tūrē var piedalīties bez testa, bet tikai apskatot
mošeju no ārpuses)!
• Izlases kārtībā vai Covid-19 slimības
simptomu gadījumā ceļotājam varbūt prasība
veikt testu uz vietas Dubaijas lidostā!
Atgriežoties Latvijā
ŠOBRĪD NAV IEROBEŽOJUMU
• ŠOBRĪD NAV
•
• ŠOBRĪD NAV IEROBEŽOJUMU
IEROBEŽOJUMU

Vakcinētiem ceļotājiem

