Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
(informācija aktualizēta 24.08.2022)
MAROKA

Vakcinētiem ceļotājiem
Ceļojot uz Maroku:
• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-19
sertifikāts PDF dokumenta formātā (izdrukātā,
papīra formā ar QR kodu), kas apliecina pabeigtu
pilnu vakcināciju kursu (15 dienas pēc 2.
vakcinācijas devas saņemšanas; Janssen vienreizējas
devas vakcīnu gadījumā -– ar 29. dienu pēc
vakcinācijas) un sertifikāts, kas apliecina
balstvakcināciju
• Nepieciešams uzrādīt negatīva Covid-19 PCR testa
rezultātu (sertifikāta formātā, izmaksas 35-40 EUR,
apmaksā klients), kas veikts ne agrāk kā 72 h pirms
izlidošanas uz Maroku. Testam jābūt angļu valodā,
izdrukātā (papīra) formātā ar QR kodu.
• Izņēmums: Covid PCR tests NAV nepieciešams
tiem, kas veikuši pilno vakcināciju +
baltsvakcināciju (nav noteikts termiņš), kā arī
tiem kas pilno vakcināciju veikuši nesen, ne
agrāk kā 4 mēnešus pirms ierašānās Marokā!
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