KVSHILLA E Udhëtimit: KORONAVIRUS (COVID-19)
UDHZUES P FORR TRAJTIMIN DHE JETN E JASHTME T VDEKJES PLR T VDEKUR PRPJESN E
KORONAVIRUS (KVIDH-19).
K ADSHILLA E JASHTME dhe EKONOMIK (FCO) E TRAVELIT
Këshillat e udhëtimit të Zyrës së Jashtme dhe të Komonuelthit janë vazhdimisht në shqyrtim, në
mënyrë që të pasqyrojë vlerësimin tonë të fundit mbi rreziqet për britanikët.
Si përgjigje ndaj masave koronavirus , ne jemi duke këshilluar kundër të gjithëve dhe të gjithëve, por
udhëtim thelbësor në disa vende, qytete dhe rajone.
Ju duhet të kontrolloni këshillat e udhëtimit në vendin ku po udhëtoni. Pasi të jemi të vetëdijshëm
për një incident që mund të prekë ndjeshëm njerëzit britanikë që udhëtojnë ose jetojnë në zonë, ne
e rinovojmë atë sa më shpejt që të jetë e mundur.
Ne mund të azhurnojmë këshillat tona të udhëtimit disa herë në ditë në një krizë në zhvillim.
Vizitoni https://www.gov.uk/foreign-travel-advice ose klikoni këtu për të mësuar më shumë rreth
asaj se si funksionojnë këshillat tona të udhëtimit.
PARA JU SHKO
P PRGATITeni P FORR MSIMIN TUAJ
Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të siguroheni që jeni përgatitur për udhëtime.
Ti duhet:
 Kontrolloni këshillat e udhëtimit dhe regjistrohuni për njoftime me email për destinacionin

tuaj
 Sigurohuni që të keni sigurimin e duhur të udhëtimit nëse keni shqetësime në lidhje me
koronavirusin , kontaktoni siguruesin e udhëtimit tuaj për të parë se çfarë do të mbulohet nëse
sëmureni ose kërkohet nga autoritetet lokale të izolohen ose karantinojnë ndërsa udhëtoni
 Kontrolloni me kompaninë tuaj ajrore, operatorin turistik, linjën e lundrimit ose ofruesit e
tjerë të transportit dhe akomodimit për çdo ndryshim të lidhur me koronavirusin
 Planifikoni përpara për çdo ndërprerje të mundshme në udhëtimin tuaj
Nëse jeni më i moshuar, ose nëse keni kushte mjekësore ekzistuese (të tilla si astma, diabeti,
sëmundja e zemrës), ka më shumë të ngjarë të sëmureni rëndë nëse kapni virusin. Konsideroni nëse
udhëtimi në këtë kohë është zgjedhja e duhur për ju.
Vizitoni https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ për të kontrolluar udhëzimet e
NHS para se të udhëtoni.

GJET SIGURIMIT TAV TRAVELIT
Sigurohuni që keni sigurim të duhur për udhëtime jashtë shtetit, dhe blini atë sa më shpejt që të
rezervoni pushimet tuaja. It'sshtë përgjegjësia juaj të siguroheni që jeni i mbuluar.
Vizitoni https://www.gov.uk/guidance/forign-travel-Sigurimin për të lexuar udhëzimet tona për
blerjen e sigurimit.
Ne këshillojmë vetëm kundër udhëtimit në një vend të caktuar kur rreziqet për shtetasit britanikë
janë të papranueshme të larta. Ju duhet të kontrolloni detajet e sigurimit tuaj të udhëtimit për të
parë se çfarë mbulon dhe të kontaktoni siguruesin tuaj të sigurimit nëse keni ndonjë pyetje.
Nëse po udhëtoni me familjen tuaj dhe keni plane udhëtimi para ose gjatë festave të Pashkëve,
sigurohuni që të keni sigurimin e duhur të udhëtimit. Një politikë familjare ose grupi mund të jetë e
përshtatshme.
Shoqata e Siguruesve Britanikë (ABI) ka publikuar informacione mbi implikimet e sigurimit të
udhëtimit të koronavirusit .
Kontaktoni me siguruesin tuaj të udhëtimit nëse keni pyetje të mëtejshme në lidhje me mbulesën
tuaj ose dëshironi të siguroni.
KUFIZIMET E HYRJES
Shumë vende dhe territore kanë prezantuar masa shqyrtimi (kontrolle të temperaturës dhe pyetje
shëndetësore / udhëtimi) dhe kufizime hyrje në vendkalimet kufitare dhe qendrat e transportit.
Nëse kohët e fundit keni qenë në një vend të prekur nga virusi, mund t'ju duhet të karantinizoheni,
ose mund të mos lejoheni të hyni ose të udhëtoni përmes një vendi të tretë.
Kontrolloni faqet e këshillave të udhëtimit për të gjitha vendet që planifikoni të vizitoni ose
tranzitoni.
Për informacion të mëtejshëm në lidhje me kërkesat e hyrjes, kontaktoni autoritetet lokale të
emigracionit ose ambasadën, komisionin e lartë ose konsullatën e vendit ku po udhëtoni.
TRAVELI ajror
Ndërsa qeveritë dhe autoritetet lokale sjellin masa për të kontrolluar përhapjen e virusit, disa linja
ajrore po ndryshojnë oraret e tyre ose pezullojnë fluturimet për disa destinacione.
Nëse do të udhëtoni në një zonë të prekur nga koronavirus , mbajuni të azhurnuar me informacionin
më të fundit nga kompania juaj e udhëtimit ose linja ajrore.
KRUJE TATION INTERNACIONIT
 Nëse po planifikoni të shkoni në një lundrim, dijeni se një shpërthim COVID-19 në bord është

i mundur, dhe udhëtimi juaj mund të prishet.
 Nëse jeni të moshës 70 vjeç e më shumë, ose nëse keni kushte themelore shëndetësore, ju
këshillojmë që të udhëtoni me anije lundrimi në këtë kohë.

Vizitoni https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travel për të mësuar më shumë në udhëzimet e
udhëtimit të anijeve të lundrimit.
Shoqata Ndërkombëtare e Cruise Line (CLIA) ka miratuar një politikë të përmirësuar të shëndetit të
anëtarëve, e cila duhet të ndjekë të gjitha linjat e lundrimit anëtare të oqeanit CLIA. Ai përfshin
udhëzime se kush duhet të lejohet të hipte në anijet e lundrimit. Nëse do të udhëtoni në një lundrim
ndërkombëtar, kontaktoni kompaninë tuaj të udhëtimit për informacionin më të fundit.
Udhëtime ndërkombëtare të arsimit
Nëse punoni në një mjedis arsimor dhe po planifikoni një udhëtim, lexoni Departamentin për
Udhëzim Edukimi që pasqyron këshillat e udhëtimit të FCO-së.
Qeveria këshillon kundër të gjitha udhëtimeve arsimore jashtë shtetit për fëmijët nën 18 vjeç deri në
njoftimin e mëtejshëm.
KUR JU RRETH RRETH
N IFSE NDRYSHIME TV KSHILLIT TV TRAVELIT SI JU JENI RRETH
Nëse ndryshojmë këshillat e udhëtimit për FCO, zakonisht ju këshillojmë të ndiqni këshillat e
autoriteteve lokale. Siguria dhe siguria juaj është përgjegjësi e autoriteteve lokale ku jeni.
Nëse jeni jashtë vendit kur këshillat tona të udhëtimit ndryshojnë, kontaktoni kompaninë tuaj ajrore
ose udhëtimin dhe siguruesin tuaj të sigurimit, sa më shpejt që të keni mundësi.
Ju gjithashtu duhet të kontrolloni këshillat tona për udhëtime. Nëse i këshillojmë njerëzit të largohen
nga një vend do të themi kështu. Ne organizojmë vetëm largimin e asistuar në rrethana të
jashtëzakonshme.
QUARANTINE Ndërsa jeni rreth e rrotull
Nëse autoriteti lokal ku ju propozon t'ju garantojë juve për mbrojtjen tuaj, ju duhet të ndiqni
këshillat e tyre. Kur jeni jashtë vendit, siguria dhe siguria juaj janë përgjegjësia e tyre.
Nëse ka raste të dyshuara të koronavirusit ku ndodheni, mund të keni nevojë të qëndroni në
dhomën tuaj të hotelit ose akomodimin për 14 ditë, të transferoheni në objektet e karantinës, të
bëni teste për koronavirus dhe, nëse pozitivë në disa raste, të shtroni në spital jashtë vendit.
Ju gjithashtu duhet të kontaktoni kompaninë tuaj ajrore ose të udhëtimit , dhe ofruesin tuaj të
sigurimeve sa më shpejt që të keni mundësi. Ne organizojmë vetëm largimin e asistuar në rrethana
të jashtëzakonshme.
Ndihmë KONSULLORE
Nëse keni nevojë për ndihmë konsullore, mund të na kontaktoni në çdo kohë duke thirrur
ambasadën tuaj më të afërt britanike, komision të lartë ose konsullatë.

Vizitoni https://www.gov.uk/g qeverisë/publications/support-for-british-nationals-abroad-aguide për të lexuar më shumë rreth mbështetjes konsullore që mund të ofrojmë.
Këshillë më e fundit e shëndetit
Shihni udhëzimet e fundit të NHS për koronavirusin për situatën aktuale në Mbretërinë e Bashkuar
dhe jashtë saj.
Rrjeti dhe Qendra Kombëtare e Shëndetit të Udhëtimit ( NaTHNaC ) gjithashtu ka prodhuar këshilla
të përgjithshme për përgatitjen për udhëtime të huaja dhe se si të gjithë mund të zvogëlojnë
përhapjen e viruseve të frymëmarrjes.
Udhëzimi i botuar të Premten në 13 Mars 2020

