INFORMACIJA DĖL SAUGUMO REIKALAVIMŲ KELIAUJANTIEMS Į Bankoką
Keliautojų saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Atkreipiame dėmesį, kad keliautojams iš Lietuvos, vykstantiems į „Novaturo“ keliones į Bankoką, būtina vadovautis Lietuvos
oficialių institucijų, skrydžius vykdančio oro vežėjo ir priimančios šalies nustatyta saugaus keliavimo tvarka.
Turistai yra asmeniškai atsakingi už tinkamą ir savalaikį priimančios šalies nustatytų reikalavimų, kurie turi būti įvykdomi iki kelionės pradžios, išpildymą.
Vakcinuotiems
Visiškai paskiepyti ar persirgę
keliautojai iš mažos rizikos šalių
(Lietuva patenka) gali atvykti į
Tailandą be karantino būtinybės,
tačiau turi pateikti:
Vakcinacijos (skiepų) pažymėjimą
arba persirgimo (per 3 mėnesius,
bet ne mažiau kaip 14 dienų iki
kelionės) COVID-19 pažymėjimą

Teigiamo COVID testo
atveju kryptyje

Nevakcinuotiems
RT-PGR testo rezultatą, išduotą
per 72 valandas iki išvykimo:
pateikus neigiamą PGR testo
atsakymą, atliktą prieš ne daugiau
kaip 72 valandas iki atvykimo,
karantinas nėra privalomas;
nepateikę neigiamo PGR testo
rezultato prieš atvykstant, turės
karantinuotis 5 dienas ir penktą
dieną atlikti PGR testą);
Karantino atveju - penkių dienų
viešbučio rezervacijos įrodymą.

Persirgusiems

Vizos

Visiškai paskiepyti ar persirgę keliautojai
iš mažos rizikos šalių (Lietuva patenka)
gali atvykti į Tailandą be karantino
Trumpalaikiam buvimui LR
būtinybės, tačiau turi pateikti:
piliečiams vizos nereikia
Vakcinacijos (skiepų) pažymėjimą arba
persirgimo (per 3 mėnesius, bet ne
mažiau kaip 14 dienų iki kelionės)
COVID-19 pažymėjimą

Apribojimai kryptyje

Privalomas veido kaukės dėvėjimas
visose viešose erdvėse;
Visuomet būtina laikytis saugaus
atstumo;

Tailando vyriausybė nedengia su karantinavimusi ar COVID19 virusu susijusių medicininių išlaidų. Esant teigiamam testui kryptyje,
keliautojas būtų apgyvendintas specialiame karantinavimosi viešbutyje, savo lėšomis.

„Novaturas“ įsipareigoja padėti savo keliautojams sugrįžti į Lietuvą kuo mažesniais kaštais ir/ar patogesnėmis sąlygomis
Vykstantiems į Tailandą būtinai rekomenduojame įsigyti medicininių išlaidų draudimą, dengiantį ir pavojingų ligų, įskaitant s ukeltas SARS virusų, gydymo išlaidas. Taip pat
yra būtina turėti draudimą, kuris padengtų 20 000 USD sumą. Daugiau informacijos apie draudimą ČIA.
COVID-19 tyrimo metu pateikite tą patį asmens dokumentą (pasą) su kuriuo keliaujama į kryptį. Svarbu registruotis tyrimui iškart užsisakius kelionę, kad būtų priskirtas tinkamas
tyrimo atlikimo laikas. Daugiau informacijos apie COVID-19 tyrimą prieš kelionę ir specialų „Antėja laboratorija“ pasiūlymą rasite pasiūlymą rasite ČIA.
Saugaus keliavimo informacija yra nuolat atnaujinama ir gali keistis. Novaturas nėra atsakingas už kiekvienos šalies teisės aktų ir reguliavimų pakeitimus ar šalių teisinius sprendimus. Valstybės institucijų nustatyti
reikalavimai nesuteikia keleiviui teisės nutraukti kelionės sutartį ir susigrąžinti kelionės mokestį, sumažinti kainą ir (arba) reikalauti kompensacijos. Primygtinai rekomenduojame nuolatos sekti keliavimo
informaciją, nes ji gali keistis. Turistas yra asmeniškai atsakingas už keliavimo reikalavimų išpildymą.

