INFORMACIJA DĖL SAUGUMO REIKALAVIMŲ KELIAUJANTIEMS Į JUNGTINIUS ARABŲ EMYRATUS
Keliautojų saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Atkreipiame dėmesį, kad keliautojams iš Lietuvos, vykstantiems į „Novaturo“ keliones užsakomaisiais skrydžiais į
Jungtinius Arabų Emyratus, 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

Nevakcinuotiems

Persirgusiems

Visiems asmenims
nuo 12m. yra
privaloma ne
anksčiau nei 48 val.
iki išvykimo į JAE
atlikti COVID-19
tyrimą PGR metodu
ir gauti neigiamą
tyrimo rezultatą
patvirtinantį
sertifikatą.
Sertifikatas privalo
būti popierinės
formos ir tik anglų
arba arabų kalba.

Visiems asmenims
nuo 12m. yra
privaloma ne
anksčiau nei 48 val.
iki išvykimo į JAE
atlikti COVID-19
tyrimą PGR
metodu, arba
pateikti persirgimą
įrodantį ES COVID
skaitmeninį
sertifikatą, kai nuo
pasveikimo iki
kelionės pradžios
praėjo ne daugiau
kaip 1 mėn. (30 d.)

Išimtys

Formos/anketos pildymas

-Vaikams
iki 12 m.
testo arba
skiepų
sertifikato
pateikti
nereikia.

Visiems asmenims privaloma
užpildyti Sveikatos
deklaraciją formą
(angl.Health Declaration
Form):
https://c.ekstatic.net/ecl/docu
ments/dubai-healthdeclaration-form.pdf , ir
atsisiųsti „COVID-19 – DXB
Smart App“ programėlę.
Taip pat privaloma užpildyti ir
turėti su savimi Karantino
įsipareigojimo formą (angl.
Quarantine Undertaking
Form): Travel undertaking
updated 2 (ekstatic.net)

Vizos

Apribojimai kryptyje
•

Visiems asmenims
nuo 12m. yra
privaloma pateikti ES
COVID skiepų
sertifikatą patvirtinantį
skiepijimą pagal pilną
skiepų schemą su
QR kodu.

Teigiamo COVID testo atveju
kryptyje

Trumpalaikiam
buvimui LR
piliečiams
vizos nereikia.

•
•
•

Apribojimai Abu Dabio Emyrate: norint
patekti į viešas uždaras erdves
(muziejai, prekybos centrai, restoranai ir
kt.) reikalinga pateikti COVID skiepų
sertifikatą patvirtinantį skiepijimą pagal
pilną skiepų schemą ir turėti neigiamą
PGR testo rezultatą, testas turi būti
atliktas ne anksčiau kaip 96 val.
Neskiepyti asmenys į Emyratą atvykti
gali, tačiau patekti į viešąsias erdves –
ne.
Privalomas veido kaukės dėvėjimas
viešajame transporte ir visose viešose
uždarose erdvėse;
Būtina laikytis visų saugumo protokolų;
Atvykus į oro uostą, gali būti
pareikalauta atlikti papildomą COVID
testą (kartais ir savo lėšomis).

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

„Novaturas“ įsipareigoja padėti savo keliautojams sugrįžti į Lietuvą kuo mažesniais kaštais ir/ar patogesnėmis sąlygomis
Vykstantiems į JAE būtina įsigyti medicininių išlaidų draudimą, dengiantį ir pavojingų ligų, įskaitant sukeltas SARS virusų, gydymo išlaidas. 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.

