CONSILIUL DE călătorie: CORONAVIRUS (COVID-19)
ORIENTARE PENTRU CĂLĂTAREA ȘI VIAȚA EXTERIORULUI ÎN CĂTRE RĂSPUNSUL CORONAVIRULUI
(COVID-19).
CONSILIUL DE VIAȚĂ STRĂIN ȘI COMUNE (FCO)
Sfaturile de călătorie ale Biroului pentru Externe și Commonwealth sunt în permanență în curs de
examinare, astfel încât acestea reflectă cea mai recentă evaluare a riscurilor pentru britanici.
Ca răspuns la măsurile de coronavirus , sfătuim împotriva tuturor și tuturor călătoriilor esențiale în
unele țări, orașe și regiuni.
Trebuie să consultați sfaturile de călătorie către țara în care călătoriți. După ce suntem conștienți de
un incident care ar putea afecta semnificativ britanicii care călătoresc sau locuiesc în zonă, îl
actualizăm cât mai repede posibil.
Este posibil să ne actualizăm sfaturile de călătorie de mai multe ori pe zi într-o criză în curs de
dezvoltare.
Accesați https://www.gov.uk/foreign-travel-advice sau faceți clic aici pentru a afla mai multe
despre cum funcționează sfaturile noastre de călătorie.
INAINTE SA PLECI
PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU CĂLĂTORIA VOASTRĂ
Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că sunteți pregătiți pentru călătorii.
Tu ar trebui:






Verificați sfaturile de călătorie și înregistrați-vă pentru alerte prin e-mail pentru destinația
dvs.
Asigurați-vă că aveți o asigurare de călătorie adecvată dacă aveți probleme cu coronavirusul
, contactați furnizorul de asigurări de călătorie pentru a verifica ce va fi acoperit dacă vă
îmbolnăviți sau dacă autoritățile locale trebuie să se autoizoleze sau carantineze în timpul
călătoriei
Verificați cu compania aeriană, operatorul turistic, linia de croazieră sau alți furnizori de
transport și cazare dacă există modificări legate de coronavirus
Planificați-vă pentru orice posibilă perturbare a călătoriei

Dacă sunteți mai în vârstă sau dacă aveți afecțiuni medicale preexistente (cum ar fi astmul, diabetul,
bolile de inimă), este mai probabil să vă îmbolnăviți grav dacă prindeți virusul. Luați în considerare
dacă călătoria în acest moment este alegerea potrivită pentru dvs.
Accesați https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ pentru a verifica orientările NHS
înainte de a călători.

ASIGURĂ ASIGURAREA CĂLĂTORIEI
Asigurați-vă că aveți o asigurare adecvată pentru călătorii în străinătate și cumpărați-o imediat ce vă
rezervați vacanța. Este responsabilitatea ta să te asiguri că ești acoperit.
Accesați https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance pentru a citi ghidul nostru privind
achiziționarea asigurării.
Vă sfătuim să călătoriți într-o anumită țară doar atunci când riscurile pentru resortisanții britanici
sunt inacceptabil de mari. Ar trebui să verificați detaliile asigurării dvs. de călătorie pentru a vedea ce
acoperă și să contactați furnizorul de asigurări dacă aveți întrebări.
Dacă călătoriți cu familia și aveți planuri de călătorie înainte sau în timpul sărbătorilor de Paște,
asigurați-vă că aveți o asigurare de călătorie adecvată. Poate fi adecvată o politică de familie sau de
grup.
Asociația Asiguratorilor Britanici (ABI) a publicat informații despre implicațiile asigurării de călătorie
ale coronavirusului .
Contactați furnizorul de asigurări de călătorie dacă aveți întrebări suplimentare despre acoperire sau
doriți să vă asigurați.
RESTRICȚII DE INTRARE
Multe țări și teritorii au introdus măsuri de screening (verificări de temperatură și întrebări de
sănătate / călătorie) și restricții de intrare la trecerile de frontieră și nodurile de transport.
Dacă ați fost recent într-o țară afectată de virus, este posibil să fiți nevoit să faceți carantină sau să
nu vi se permită să intrați sau să călătoriți printr-o țară terță.
Verificați paginile de sfaturi de călătorie pentru toate țările pe care intenționați să le vizitați sau de a
le tranzita.
Pentru informații suplimentare despre cerințele de intrare, contactați autoritățile locale de imigrare
sau ambasada, comisia înaltă sau consulatul țării în care călătoriți.
TRANSPORTUL AERIAN
Pe măsură ce guvernele și autoritățile locale aduc măsuri pentru controlul răspândirii virusului, unele
companii aeriene își schimbă programul sau suspendă zborurile pentru anumite destinații.
Dacă aveți de gând să călătoriți într-o zonă afectată de coronavirus , țineți-vă la curent cu cele mai
recente informații de la compania de călătorie sau compania aeriană.
CRUZE DE INTERNAȚIE



Dacă intenționați să mergeți într-o croazieră, fiți conștienți de un focar COVID-19 la bord
este posibil, iar călătoria dvs. poate fi perturbată.
Dacă aveți vârsta de peste 70 de ani sau dacă aveți condiții de sănătate subiacente, vă
sfătuim să călătoriți cu navele de croazieră în acest moment.

Accesați https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travel pentru a afla mai multe în ghidul nostru
de călătorie.
Asociația Internațională Cruise Line (CLIA) a adoptat o politică îmbunătățită de sănătate a membrilor
pe care trebuie să o urmeze toate liniile de croaziere membre ale CLIA. Acesta include îndrumări cu
privire la cine ar trebui să li se permită să urce la bordul navelor de croazieră. Dacă aveți de gând să
călătoriți într-o croazieră internațională, contactați compania de turism pentru cele mai recente
informații.
VIAȚE INTERNAȚIONALE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Dacă lucrați într-un cadru de învățământ și plănuiți o călătorie, citiți Departamentul pentru Orientare
în Educație, care reflectă sfaturile de călătorie FCO.
Guvernul sfătuiește împotriva tuturor călătoriilor de educație de peste mări pentru copiii sub 18 ani
până la o notificare ulterioară.
CÂND TE VEDEȚI MAI ÎNDEPĂR
DACĂ SE EFECTUĂ MODIFICAREA ADVICĂRII CĂTRE CÂND TE VEDEȚI ÎN DEVAR
Dacă schimbăm sfaturile de călătorie FCO, de obicei vă sfătuim să urmați sfaturile autorităților
locale. Securitatea și securitatea dvs. sunt responsabilitatea autorității locale unde vă aflați.
Dacă sunteți în străinătate când se schimbă sfatul nostru de călătorie, contactați compania aeriană
sau compania de călătorie și furnizorul de asigurări imediat ce veți putea.
De asemenea, ar trebui să verificați sfaturile noastre de călătorie. Dacă sfătuim oamenii să
părăsească o țară, vom spune acest lucru. Organizăm plecare asistată doar în circumstanțe
excepționale.
QUARANTINE CÂND SĂ VĂ ÎNCĂLCAȚI
Dacă autoritatea locală unde vă propune să vă carantineze pentru propria protecție, ar trebui să
urmați sfaturile lor. Când sunteți în străinătate, siguranța și securitatea dvs. sunt responsabilitatea
lor.
Dacă există cazuri suspecte de coronavirus acolo unde vă aflați, este posibil să fie necesar să
rămâneți în camera de hotel sau în spațiul de cazare timp de 14 zile, să vă deplasați la unitățile de
carantină, să faceți teste pentru coronavirus și, dacă este pozitiv în unele cazuri, să fiți internat în
străinătate.
De asemenea, trebuie să contactați compania aeriană sau compania de călătorie și furnizorul de
asigurări cât mai curând posibil. Organizăm plecare asistată doar în circumstanțe excepționale.

AJUTOR CONSULAR
Dacă aveți nevoie de asistență consulară, ne puteți contacta în orice moment apelând la cea mai
apropiată ambasadă britanică, înaltă comisie sau consulat.
Accesați https://www.gov.uk/government/publications/support-for-british-nationals-abroad-aguide pentru a afla mai multe despre suportul consular pe care îl putem oferi.
ULTIMUL CONSILIU DE SĂNĂTATE
Consultați cele mai recente ghiduri NHS privind coronavirus pentru situația actuală din Marea
Britanie și din străinătate.
Rețeaua și Centrul Național de Sănătate pentru Călătorii ( NaTHNaC ) a oferit , de asemenea, sfaturi
generale privind pregătirea călătoriilor în străinătate și modul în care toată lumea poate reduce
răspândirea virusurilor respiratorii.
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