פרוטוקול בריאות  -יוני Healthy at Sea - 2021
עליכם לקחת בחשבון גם את הדרישות מהנוסעים הקיימות במדינה מהם יוצאת ההפלגה וגם את בדרישות של חברת סלבריטי קרוזס ,היות והן יכולות להיות שונות .המידע הבא מעודכן על בסיס
שוטף ומומלץ להתעדכן ישירות באתר האינטרנט של חברת השייט בכתבות הבאה .www.healthyatsea.com :כמו כן תעודכנו בהודעת דוא"ל לגבי הדרישות האחרונות לקראת ההפלגה שלכם .יש
לוודא כי נפתח חשבון משתמש באתר של חברת השייט ושהפרטים האישיים מעודכנים.
יעד

גלפגוס

יוון

סנט מארטן

ארה"ב/פלורידה

אוניות

Flora/Xpedition

Apex

Millennium

Edge/Equinox/Summ it

חובת התחסנות מגיל  16ומעלה.

חובת התחסנות מגיל  16ומעלה.

חובת התחסנות מגיל  16ומעלה.

חובת התחסנות מגיל  16ומעלה.
לפי ההנחיות של ה CDC-ההפלגות יהיו
עם צוות מחוסן לחלוטין ועד 95%
מאורחים מחוסנים.

מדיניות חיסונים
של חברת השייט

מדיניות חיסונים
של המדינה ממנה
יוצאת ההפלגה

להפלגות היוצאות מפלורידה  -אורחים
המסרבים או אינם יכולים לצגיע הוכחת
התחסנות ייחשבו כאורחים לא מחוסנים
ויחולו עליהם עלויות נוספות והגבלות
שונות .הפרוטוקולים הסופיים טרם גובשו
סופית והם עתידים להתפרסם בקרוב.
נוסעים מחוסנים:
כניסה לאקוודור :ללא בדיקה
כניסה לגלפגוס :ללא בדיקה
נוסעים לא מחוסנים:
אקוודור :בדיקת /RT-PCRאנטיגן 72 -
שעות לפני הכניסה למדינה.
גלפגוס :בדיקת /RT-PCRאנטיגן 72 -
שעות לפני הכניסה למדינה.

נוסעים מחוסנים:
אין צורך בבדיקה לכניסה למדינה.

לכל הנוסעים:
בדיקת  RT-PCRשלילית  72שעות לפני
ההגעה לסנט מארטן.

לכל הנוסעים:
בדיקת  NAATאו בדיקת אנטיגן  3ימים
לפני מועד הטיסה ליעד.

נוסעים לא מחוסנים:
בדיקת  RT-PCRשלילית  72 -שעות לפני
הכניסה למדינה.

קיימת חובת ביטוח רפואי המכסה פינוי
בדרישת המדינה.
לכל הנוסעים:

לכל הנוסעים מגיל שנתיים ומעלה:

לכל הנוסעים מגיל שנתיים ומעלה:

לנוסעים מחוסנים:

בדיקת אנטיגן לפני היציאה מהמלון בקיטו
או משדה התעופה בבלטרה.

בדיקת אנטיגן בטרמינל ,לכל הנוסעים
המחוסנים והלא מחוסנים מגיל שנתיים.

חובת הצגת תוצאת בדיקת PCR-RT
שלילית שנעשה  72שעות לפני ההגעה
לטרמינל .בשונה מההנחייה של רשויות
סנט מארטן המחייבת בדיקה שנעשתה
 120שעות לפני ההגעה.

אין צורך בבדיקה.

נוסעים לא מחוסנים:
אורחים בגילאי  2-15שאינם מחוסנים,
יידרשו לעשות בדיקה נוספת בטרמינל.

דרישות חברת
השייט בעלייה
לאונייה

נוסעים לא מחוסנים:
אורחים בגילאי  2-15שאינם מחוסנים,
יידרשו לעשות בדיקת  PCR-RTנוספת
בטרמינל ללא תוספת תשלום.
להפלגות היוצאות מפלורידה  -אורחים
המסרבים או אינם יכולים לצגיע הוכחת
התחסנות ייחשבו כאורחים לא מחוסנים
ויחולו עליהם עלויות נוספות והגבלות
שונות .הפרוטוקולים הסופיים טרם גובשו
סופית והם עתידים להתפרסם בקרוב.

חובת עטיית מסכות על האונייה.
עטיית מסכות

חובת עטיית מסכה בסיורי חוף באזורים
מאוכלסים .לא נדרשת מסכה באיים בלתי
מיושבים.
ירידה מהאונייה לחוף רק באמצעות סיורי
חוף מיוחדים של חברת השייט.

נהלים לירידה
מהאונייה בעגינות

אין צורך בבדיקה.
בדיקה לצורך החזרה הביתה תתאפשר
לפי הצורך )ביעד יבשתי(.
בדיקות לצורך
החזרה

אין חובת עטיית מסכות על האונייה.

חובת עטיית מסכות בטרמינל .אין חובת
עטיית מסכות על האונייה.
ביעדי העגינה ההנחייה היא לפי דרישות
הרשויות המקומיות.

חובת עטיית מסכות על האונייה למעט
כאשר אוכלים או שותים.
ביעדי העגינה ההנחייה היא לפי דרישות
הרשויות המקומיות.

ביעדי העגינה ההנחייה היא לפי דרישות
הרשויות המקומיות.

תתאפשר ירידה עצמאית לחוף בנמלים
ביוון ובקפריסין.

תתאפשר ירידה עצמאית לחוף בנמלים
סנט מארטן ,ארובה וקורסאו.

באיים הקאריביים :תתאפשר ירידה
עצמאית לחוף בנמלים ארובה ,קוסטה
מאיה ,קוזומל ,קורסאו ,נסאו ,סנט קרואה,
סנט מארטן וסנט תומאס.

ירידה מהאונייה לחוף רק באמצעות סיורי
חוף מיוחדים של חברת השייט בנמלים
אשדוד וחיפה.

ירידה מהאונייה לחוף רק באמצעות סיורי
חוף מיוחדים של חברת השייט בנמלים
ברבדוס ,סנט לוצ'יה וטורטולה.

כל הנוסעים נדרשים לבדיקה לפני הכניסה
חזרה ליוון.
הבדיקה תינתן ללא עלות לפני הירידה
מהאונייה.

כל הנוסעים נדרשים לבדיקת אנטיגן 48
שעות לפני הכניסה חזרה לסנט מארטן.
בדיקה לצורך החזרה הביתה תתאפשר
לפי הצורך.

ירידה מהאונייה לחוף רק באמצעות סיורי
חוף מיוחדים של חברת השייט בנמלים
ברבדוס ,רואטן ,סנט ג'ונס ,סנט קיסט,
נוויס וטורטולה.
באלסקה :תתאפשר ירידה עצמאית לחוף
בכל הנמלים.
לנוסעים מחוסנים :אין צורך בבדיקה.
לנוסעים לא מחוסנים :בדיקת RT-PCR
שלילית/אנטיגן  24שעות לפני הירידה
מהאונייה )בהפלגות בנות  4לילות ומעלה(.
להפלגות היוצאות מפלורידה  -אורחים
המסרבים או אינם יכולים לצגיע הוכחת
התחסנות ייחשבו כאורחים לא מחוסנים
ויחולו עליהם עלויות נוספות והגבלות
שונות .הפרוטוקולים הסופיים טרם גובשו
סופית והם עתידים להתפרסם בקרוב.

