Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
(informācija aktualizēta 25.08.2022)
PERU

Covid-19 pārslimojušiem
ceļotājiem
Ceļojot uz Peru
• Nepieciešams uzrādīt
• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covidnegatīva Covid-19 PCR
19 sertifikāts PDF formātā ar QR kodu
testa rezultātu (sertifikāta
(jāņem līdzi izdrukāts vismaz 3 kopijās),
formātā, izmaksas 35-40
kas apliecina pabeigtu pilnu vakcināciju
EUR), kas veikts ne agrāk
kursu (15 dienas pēc 2. vakcinācijas devas
kā 48 h pirms izlidošanas
saņemšanas; Janssen vienreizējas devas
uz Peru. Testam jābūt
vakcīnu gadījumā -– ar 29.dienu pēc
angļu valodā, izdrukātā
vakcinācijas)
(papīra) formātā ar QR
kodu un personas datiem.
• Nepieciešams uzrādīt negatīva Covid-19
PCR testa rezultātu (sertifikāta formātā,
• Vietējie lidojumi:
izmaksas 35-40 EUR, apmaksā klients),
ceļotājiem, kuri nav
kas veikts ne agrāk kā 48 h pirms
vakcinējušies pirms katra
izlidošanas uz Peru. Testam jābūt angļu
Peru iekšzemes lidojuma ir
valodā, izdrukātā (papīra) formātā ar
prasība uzrādīt negatīvu
QR kodu un personas datiem
Covid-19 PCR testa
rezultātu, kas veikts ne
• Izņēmums: Covid-19 PCR tests NAV
agrāk kā 48 h pirms
nepieciešams tiem, kas veikuši pilno
izlidošanas laika.
vakcināciju + baltsvakcināciju (jāuzrāda
būs izprinēts sertifikāts), kā arī tiem kas
• visus testus apmaksā klients
pirmo pilno vakcināciju veikuši, ne
agrāk kā 270 dienas pirms ierašānās Peru!
• Covid-19 slimības simptomu gadījumā
ceļotājam varbūt prasība veikt testu uz
vietas lidostā un pozitīva rezultāta
gadījumā pašizolēties
Atgriežoties Latvijā
• ŠOBRĪD NAV
• ŠOBRĪD NAV IEROBEŽOJUMU
IEROBEŽOJUMU

Vakcinētiem ceļotājiem

Nevakcinētiem ceļotājiem

Bērniem

• Nepieciešams uzrādīt
• Bērniem līdz 11
negatīva Covid-19 PCR
gadu vecumam
testa rezultātu (sertifikāta
(ieskaitot) PCR
formātā, izmaksas 35-40
tests vai
EUR), kas veikts ne agrāk
vakcinācija nav
kā 48 h pirms izlidošanas uz nepieciešami
Peru. Testam jābūt angļu
• Vietējie lidojumi:
valodā, izdrukātā (papīra)
bērniem līdz 11
formātā ar QR kodu un
gadu vecumam
personas datiem.
(ieskaitot) PCR
• Vietējie lidojumi:
testi nav
ceļotājiem, kuri nav
nepieciešams
vakcinējušies pirms katra
Peru iekšzemes lidojuma ir
prasība uzrādīt negatīvu
Covid-19 PCR testa
rezultātu, kas veikts ne
agrāk kā 48 h pirms
izlidošanas laika.
• visus testus apmaksā klients

• ŠOBRĪD NAV
IEROBEŽOJUMU

Dokumenti
• LR pilsoņa pase, kas derīga
6 mēnešus pēc ceļojuma
beigām
• Max 72 h pirms
ieceļošanas Peru, ir
jāaizpilda veselības
veidlapa elektroniskā
formātā. Tad tiks izveidots
QR kods, kas būs jāuzrāda
lidostā (aizpilda IMPRO).
• ES digitālo sertifikātu
Latvijas rezidenti var
iegūt:

• ŠOBRĪD NAV
•
IEROBEŽOJUMU

https://covid19sertifikats.lv/

