СЪВЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ: CORONAVIRUS (COVID-19)
РЪКОВОДСТВО ЗА ПЪТУВАНЕ И ЖИВОТНИ СЪБИТИЯ, СЛЕДВАЩИ ИЗВЪН НА КОРОНАВИРУС
(COVID-19).
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ЗА ВЪНШНА И ОБЩА (FCO)
Съветите за пътуване на Службата за пътуване на чуждестранни и общности постоянно се
преразглеждат, така че да отразяват последната ни оценка на рисковете за британците.
В отговор на коронавирусните мерки, ние препоръчваме да пътуваме до някои страни,
градове и региони.
Трябва да проверите съвета за пътуване до страната, в която пътувате. След като узнаем за
инцидент, който може да засегне значително британските хора, пътуващи или живеещи в
района, ние го актуализираме възможно най-бързо.
Може да актуализираме нашите съвети за пътуване няколко пъти на ден в развиваща се криза.
Посетете https://www.gov.uk/foreign-travel-advice или кликнете тук, за да научите повече за
това как работи съветите ни за пътуване.
ПРЕДИ ДА ТРЪГНЕШ
ПОДГОТОВЕТЕ ЗА ВАШАТА ПЪТУВКА
Ваша отговорност е да се уверите, че сте подготвени за пътуване.
Ти трябва:






Проверете съветите за пътуване и се регистрирайте за известия по имейл за вашата
дестинация
Уверете се, че имате подходяща застраховка за пътуване, ако имате притеснения
относно коронавирус , свържете се с вашия доставчик на застрахователни пътувания,
за да проверите какво ще бъде покрито, ако се разболеете или се изисква от местните
власти да се самоизолират или карантират, докато пътувате
Проверете при вашата авиокомпания, туроператор, круизна линия или други
доставчици на транспорт и настаняване за всички промени, свързани с коронавирус
Планирайте предварително за евентуални смущения във вашето пътуване

Ако сте по-възрастни или имате вече съществуващи медицински състояния (като астма,
диабет, сърдечни заболявания), е по-вероятно да се разболеете тежко, ако хванете вируса.
Помислете дали пътуването по това време е правилният избор за вас.
Посетете https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/, за да проверите насоките на
NHS преди да пътувате.

ВЗЕМЕТЕ ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПЪТУВАНЕ
Уверете се, че имате подходяща застраховка за пътуване в чужбина и я закупете веднага след
като резервирате почивката си. Ваша отговорност е да се уверите, че сте покрити.
Посетете https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance, за да прочетете нашите
насоки относно застраховката при закупуване.
Ние съветваме да не пътувате до определена страна само когато рисковете за британските
граждани са неприемливо високи. Трябва да проверите детайлите на вашата застраховка за
пътуване, за да видите какво покрива, и да се свържете със своя застрахователен доставчик,
ако имате въпроси.
Ако пътувате със семейството си и имате планове за пътуване преди или по време на
Великденските празници, уверете се, че имате подходяща пътна застраховка. Семейна или
групова политика може да е подходяща.
Асоциацията на британските застрахователи (ABI) публикува информация за последиците от
коронавирусната застраховка .
Свържете се с вашия доставчик на застраховка за пътуване, ако имате допълнителни въпроси
относно покритието или искате да бъдете сигурни.
Влизане ОГРАНИЧЕНИЯ
Много държави и територии въведоха мерки за скрининг (проверка на температурата и
здравословни / пътуващи въпроси) и ограничения за влизане на граничните пунктове и
транспортните центрове.
Ако наскоро сте били в страна, засегната от вируса, може да се наложи да сте под карантина
или да не ви бъде разрешено да влизате или да пътувате през трета страна.
Проверете страниците за съвети за пътуване за всички страни, които планирате да посетите
или транзитирате.
За допълнителна информация относно изискванията за влизане се свържете с местните
имиграционни власти или с посолството, с висока комисия или консулство на страната, в която
пътувате.
ВЪЗДУШНО ПЪТУВАНЕ
Тъй като правителствата и местните власти въвеждат мерки за контрол на разпространението
на вируса, някои авиокомпании променят своите графици или спират полети за някои
дестинации.
Ако ви предстои пътуване до зона, засегната от коронавирус , бъдете в течение с най-новата
информация от вашата туристическа компания или авиокомпания.

ИНТЕРНАЦИОННИ КРУЗИ
Ако планирате да отидете на круиз, имайте предвид, че е възможно избухване на борда на
COVID-19 и пътуването ви може да бъде прекъснато.
Ако сте на възраст над 70 години или имате здравословни състояния, по това време ви
съветваме да пътувате с круизен кораб.
Посетете https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travel, за да разберете повече в нашите
указания за пътуване с круизен кораб.
Международната асоциация на круизните линии (CLIA) прие подобрена здравна политика на
членовете, която всички круизни линии на CLIA океана трябва да следват. Той включва насоки
за това кой трябва да бъде разрешен да се качва на круизни кораби. Ако ви предстои пътуване
на международен круиз, свържете се с вашата туристическа компания за най-новата
информация.
МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Ако работите в образователна среда и планирате пътуване, прочетете Департамента за
ръководство на образованието, който отразява съветите за пътуване на FCO.
Правителството съветва да не се провеждат всички пътувания в чужбина за деца под 18 години
до по-нататъшно уведомление.
КОГАТО ВИ Е ВРЪЩА
АКО ПЪТУВАТЕ СЪВЕТНИ ПРОМЕНИ, КОГАТО СТЕ СЕ НА ТРУД
Ако променим съвета за пътуване на FCO, обикновено ви съветваме да следвате съветите на
местните власти. Вашата безопасност и сигурност е отговорност на местната власт, където се
намирате.
Ако сте в чужбина, когато нашите съвети за пътуване се променят, свържете се с вашата
авиокомпания или туристическа компания и вашия доставчик на застраховка веднага щом
имате възможност.
Също така трябва да проверявате нашите съвети за пътуване. Ако посъветваме хората да
напуснат държава, ще кажем така. Организираме асистирано отпътуване само при
изключителни обстоятелства.
КАРАНТИН, КОЙТО СТЕ СТРАНИ
Ако местната власт, където ви се предлага да ви карантира за ваша собствена защита, трябва
да следвате съветите им. Когато сте в чужбина, вашата безопасност и сигурност е тяхна
отговорност.
Ако има съмнения за случаи на коронавирус, където се намирате, може да се наложи да
останете в хотелската си стая или настаняване в продължение на 14 дни, да се преместите в
карантинните заведения, да вземете тестове за коронавирус и, ако в някои случаи са
положителни, да бъдете хоспитализирани в чужбина.

Вие също трябва да се свържете с вашата авиокомпания или туристическа компания и със своя
застрахователен доставчик възможно най-скоро. Организираме асистирано отпътуване само
при изключителни обстоятелства.
КОНСУЛАРНА ПОМОЩ
Ако се нуждаете от консулска помощ, можете да се свържете с нас по всяко време, като се
обадите на най-близкото британско посолство, висока комисия или консулство.
Посетете https://www.gov.uk/government/publications/support-for-british-nationals-abroad-aguide, за да прочетете повече за консулската подкрепа, която можем да предоставим.
ПОСЛЕДНИ ЗДРАВНИ СЪВЕТИ
Вижте най-новите насоки на NHS за коронавирус за настоящата ситуация във Великобритания
и в чужбина.
Националната здравна мрежа и център за пътувания ( NaTHNaC ) също е дала общи съвети за
подготовката за пътуване в чужбина и как всеки може да намали разпространението на
респираторни вируси.
Ръководство, публикувано в петък, 13 март 2020 г.

