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IZRAĒLA

Vakcinētiem ceļotājiem
Ceļojot uz Izraēlu:
• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-19
sertifikāts PDF dokumenta vai QR koda
formātā, kas apliecina pabeigtu vakcināciju –
izdrukātā formātā (15 dienas pēc pēdējās
vakcinācijas devas saņemšanas; Janssen
gadījumā -– ar 29.dienu pēc vakcinācijas)
• Pirmās pilnās vakcinācijas derīguma
termiņš Izraēlā ir 6 mēneši, pēc tam
nepieciešama balstvakcinācija (vismaz 15
dienas pirms ierašanās Izraēlā) – pretējā
gadījumā ceļotājs tiek uzskatīts par
nevakcinētu un nevar piedalīties ceļojumā!
• Nepieciešams negatīva Covid PCR testa
rezultāts (35-40 EUR, apmaksā klients), kas
veikts ne agrāk kā 72 h pirms ierašanās
Izraēlā. Testam jābūt angļu valodā, digititāla
un izdrukātā formā ar QR kodu un
ceļotāja pases numuru
• Papildus PCR tests ielidošanas dienā Izraēlā
(apmaksā klients, ~28 USD). Pēc testa
veikšanas maksimums līdz 24 stundām
(parasti 6-12 stundas) jāievēro pašizolācija
viesnīcā, kamēr tiek saņemti testa rezultāti
Atgriežoties Latvijā
• Šobrīd NAV IEROBEŽOJUMU
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• nepieciešami pierādījumi par
atgūšanos no Covid-19 - Latvijā
izsniegts Eiropas digitālais Covid-19
sertifikāts PDF dokuments digitalā un
izdrukātā (papīra) formātā, kas
apliecina pārslimošanas faktu un
pozitīvs Covid-19 PCR tests digitālā
un izprintētā formā! (Derīguma
termiņš – vismaz 15 dienas pēc un
maksimums 180 dienas pēc PCR
pozitīva testa rezultāta saņemšanas)
• Nepieciešams negatīva Covid PCR
testa rezultāts (35-40 EUR, apmaksā
klients), kas veikts ne agrāk kā 72 h
pirms ierašanās Izraēlā. Testam jābūt
angļu valodā, digititāla un izdrukātā
formā ar QR kodu un ceļotāja
pases numuru
• Papildus PCR tests ielidošanas dienā
Izraēlā (apmaksā klients, ~28 USD).
Pēc testa veikšanas maksimums līdz
24 stundām (parasti 6-12 stundas) ir
jāievēro pašizolācija viesnīcā, kamēr
tiek saņemti testa rezultāti.
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Dokumenti
• LR pilsoņa pase, kas
derīga 6 mēnešus pēc
ceļojuma beigām
• LR nepilsoņiem vajag vīzu
(jākārto 2 mēneši pirms)!
• 48 h pirms izlidošanas uz
Izraēlu jāaizpilda
elektroniskā Veselības
forma (aizpilda IMPRO,
bet ceļotājiem pienākums
laicīgi informēt, ja ir kādi
Covid-19 simptomi vai ir
pozitīvs Covid tests)
• ES digitālo sertifikātu
Latvijas rezidenti var
iegūt:
https://covid19sertifikats.lv/

•

•

