Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
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TANZĀNIJA
(Zanzibāras
sala)

Vakcinētiem ceļotājiem
Ceļojot uz Tanzāniju
• Tanzānija pagaidām neatzīst
Covid-19 vakcinācijas
sertifikātus, tādēļ ieceļojot
visiem nepieciešams
NEGATĪVS Covid PCR testa
rezultāts (sertifikāta formātā),
kas veikts ne agrāk (vairāk) kā
96 h pirms ielidošanas
Tanzānijā (Zanzibāras salā).
Testam jābūt angļu valodā,
izdrukātā formā ar QR kodu.
• Ielidojot Tanzānijā ceļotājiem
ar saslimšanas simptomiem
vai tiem, kuri pēdējo 14 dienu
laikā bijuši ASV, Ēģiptē,
Francijā vai Lielbritānijā var
tik prasīts veikt ātro Covid
testu (apmaksā klients, ~ 25
USD) un pašizolēties līdz
rezultātu saņemšanai
Atgriežoties Latvijā
• Latvijā izsniegts Eiropas
digitālais Covid-19 sertifikāts
PDF dokumenta vai QR koda
formātā, kas apliecina
pabeigtu vakcināciju (15
dienas pēc pēdējās
vakcinācijas devas
saņemšanas)

Covid-19
Nevakcinētiem ceļotājiem
pārslimojušiem
ceļotājiem
• Nepieciešams
• Nepieciešams NEGATĪVS Covid
NEGATĪVS Covid PCR
PCR testa rezultāts (sertifikāta
testa rezultāts (sertifikāta
formātā), kas veikts ne agrāk
formātā), kas veikts ne
(vairāk) kā 96 h pirms ielidošanas
agrāk (vairāk) kā 96 h
Tanzānijā (Zanzibāras salā). Testam
pirms ielidošanas
jābūt angļu valodā, izdrukātā
Tanzānijā (Zanzibāras
formā ar QR kodu.
salā). Testam jābūt
• Ielidojot Tanzānijā ceļotājiem ar
angļu valodā, izdrukātā
saslimšanas simptomiem vai tiem,
formā ar QR kodu.
kuri pēdējo 14 dienu laikā bijuši
• Ielidojot Tanzānijā
ASV, Ēģiptē, Francijā vai
ceļotājiem ar saslimšanas
Lielbritānijā var tik prasīts veikt ātro
simptomiem vai tiem,
Covid testu (apmaksā klients, ~25
kuri pēdējo 14 dienu
USD) un pašizolēties līdz rezultātu
laikā bijuši ASV, Ēģiptē,
saņemšanai
Francijā vai Lielbritānijā
var tik prasīts veikt ātro
Covid testu (apmaksā
klients, ~ 25 USD) un
pašizolēties līdz rezultātu
saņemšanai
• Latvijā izsniegts Eiropas
digitālais Covid-19
sertifikāts PDF
dokumenta vai QR koda
formātā, kas apliecina
pārslimošanas faktu
(derīguma termiņš – 180
dienas pēc PCR pozitīva
testa rezultāta
saņemšanas)

• Nepieciešams NEGATĪVS Covid
PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72
h vai antigēna tests, kas veikts ne
agrāk kā 24 h pirms ierašanās
Latvijā. Testam jābūt angļu valodā,
jābūt norādītai gan laboratorijai, gan
testa un ņemto paraugu veidam, gan
testa veikšanas laikam un ceļotāja
datiem (vārds, uzvārds, personas
kods, vēlams arī pases numurs). Uz
vietas Rīgas lidostā jātaisa ātrais
Covid tests. Visus testus apmaksā
ceļotājs.
• pēc ieceļošanas Latvijā ir jāievēro 10
dienu pašizolācija

Bērniem

Dokumenti

• Bērniem līdz 5 gadu
vecumam (ieskaitot)
Covid tests nav
nepieciešams

• LR pilsoņa pase, kas
derīga 6 mēnešus pēc
ceļojuma beigām
• Sākot no 24 h pirms
ieceļošanas laika
Tanzānijā, ir jāaizpilda
veselības veidlapa
elektroniskā formātā, tad
tiks izveidots QR kods,
kas būs jāuzrāda lidostā
(pilda IMPRO)
https://healthtravelznz.mo
hz.go.tz/traveller/#/home

• ES digitālo sertifikātu
Latvijas rezidenti var
iegūt:

• https://covid19sertifikats.lv/

• Bērniem līdz 12 gadu
vecumam (ieskaitot)
nav nepieciešams
uzrādīt Covid testa
rezultātu (tranzītā
Vācijā)
• Bērniem no 12 gadu
vecuma ir jāuzrāda
negatīva Covid PCR
testa rezultāts, kas
veikts ne agrāk kā 72
h pirms ieceļošanas
Latvijā

• 48 stundas pirms
ierašanās Latvijā ir
jāaizpilda
Covidpass https://covidp
ass.lv/lv/ formu

