Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
(informācija aktualizēta 14.03.2022)
MAROKA

Covid-19
Nevakcinētiem
Bērniem
Dokumenti
pārslimojušiem
ceļotājiem
ceļotājiem
Ceļojot uz Maroku:
• Stingro Marokas • Stingro
• Bērniem līdz 5 gadu vecumam • LR pilsoņa pase, kas derīga
ieceļošanas
Marokas
nav nepieciešams Covid-19
6 mēnešus pēc ceļojuma
• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-19
noteikumu
un
ieceļošanas
RT-PCR
tests
(jāprecizē
vēl
1
beigām
sertifikāts PDF dokumenta formātā (izdrukātā,
ierobežojumu
noteikumu
un
nedēļu
pirms
izlidošanas)
•
Aizpildīta elektroniskā
papīra formā ar QR kodu), kas apliecina
dēļ šo ceļojumu
ierobežojumu • Bērniem līdz 11 gadiem nav
Marokas Veselības forma pabeigtu pilnu vakcināciju kursu (15 dienas pēc
varam piedāvāt
dēļ šo ceļojumu nepieciešams uzrādīt
izprintēta un parakstīta
2. vakcinācijas devas saņemšanas; Janssen
tikai vakcinētām
varam
vakcinācijas sertifikātu
(aizpilda IMPRO, bet
vienreizējas devas vakcīnu gadījumā -– ar 29.
personām
piedāvāt tikai
ceļotājām līdz grupas
dienu pēc vakcinācijas)
vakcinētām
sapulcei jāiesniedz Impro
personām
• Nepieciešams negatīva Covid-19 RT-PCR testa
informācija par vakcināciju
rezultāts (sertifikāta formātā, izmaksas 35-40
– 1.) kāda vakcīna, 2.) cik
devas, 3.) kurā datumā
EUR, apmaksā klients), kas veikts ne agrāk
pēdējā deva!):
(vairāk) kā 48 h pirms pēdējā reisa uz Maroku
https://www.onda.ma/form.p
(Stambula-Maroka). Testam jābūt angļu valodā,
hp
izdrukātā (papīra) formā ar QR kodu.
• ES digitālo sertifikātu
• šobrīd ir prasība, ka ielidojot Marokā ir jātaisa
Latvijas rezidenti var iegūt:
ātrais antigēna tests (Marokas valdības
https://covid19sertifikats.lv/
apmaksāts)!
• P.S. Svarīgi, izņēmums! Ja ceļotājs iepriekš
pārslimojis Covid-19 un saņēmis tikai vienu
Moderna vai Pfizer vakcīnas devu, tad Marokā
viņš tiek uzskatīts ka NAV izgājis pilnu
vakcinācijas kursu un nevar piedalīties ceļojumā
– jābūt divām devām!
Atgriežoties Latvijā
• Bērniem līdz 11 gadu
•
• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-19
vecumam (ieskaitot) nav
sertifikāts PDF dokumenta vai QR koda formātā,
nepieciešams uzrādīt Covid
kas apliecina pabeigtu vakcināciju (15 dienas pēc
testa rezultātu
pēdējās vakcinācijas devas saņemšanas)
• Pirmās pilnās vakcinācijas derīguma termiņš ir 9
• Bērniem no 12 gadu vecuma
mēneši (Janssen gadījuma 5 mēneši), pēc tam
ir jāuzrāda negatīva Covid PCR
nepieciešama balstvakcinācija – pretējā gadījumā
testa rezultāts, kas veikts ne
nepieciešams negatīvs Covid-19 tests pirms
agrāk kā 72 h pirms
lidojuma un ielidojot Rīgas lidostā vēl ātrais tests
ieceļošanas Latvijā
(testu izdevumus sedz klients)!

Vakcinētiem ceļotājiem

