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Vakcinētiem ceļotājiem
Ceļojot uz Senegālu un Gambiju
• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid19 sertifikāts PDF dokumenta formātā
(izdrukāts vismaz 4 eksemplāros), kas
apliecina pabeigtu pilnu vakcināciju
kursu (15 dienas pēc 2. vakcinācijas
devas saņemšanas; Janssen vienreizējas
devas vakcīnu gadījumā -– ar 29.dienu
pēc vakcinācijas)
• Vakcinētiem ceļotājiem PCR testi NAV
vajadzīgs, ne Senegālā, ne Gambijā
• P.S. Svarīgi, izņēmums! Ja ceļotājs
iepriekš pārslimojis Covid-19 un saņēmis
tikai vienu Moderna vai Pfizer vakcīnas
devu, tad Senegālā un Gambijā viņš tiek
uzskatīts ka NAV izgājis pilnu
vakcinācijas kursu un nepieciešams PCR
tests ne vecāks kā 72 h pirms ieceļošanas
Senegālā un Gambijā
Atgriežoties Latvijā
• ŠOBRĪD NAV IEROBEŽOJUMU
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