Reisidokumendid & COVID test
Reisidokumendid
GRAN CANARIALE reisimiseks vajalikud dokumendid. NB! Reisid algavad
oktoobris ning tingimused võivad muutuda iga kahe nädala järel. See
uuendus on lisatud 11/11. Kontrolli enne enda reisi algust info üle.
Iga reisija saab ka paar päeva enne reisi algust igaks juhuks infolehe
oma meili aadressile, kus on olulised nõuded ära toodud.

1. Reisivoucher, mille alusel saad lennukile ja mida on vaja
majutuskohas ning võib juhtuda, et ka lennujaamas. Gran
Canaria võib nõuda, et majutus oleks vastava loaga
majutusasutuses. See tähendab, et seaduse järgi ei ole lubatud
rentida välja elamut, millel ei ole vastavat sertifikaati. Eks
ikka selleks, et maksuraha kaotsi ei läheks. Voucheri saad
peale
reisi
eest
lõplikku
tasumist,
kas
meilt
(reisikorraldaja) või Agendilt (kui oled oma reisi ostnud
mõnest reisibüroost)
2. Negatiivset Covid testi sertifikaati. Hispaaniasse
reisimiseks kehtivad peale PCR, TMA ja LAMP-tüüpi testide ka
antigeeni test NB! Hetkel (11/11) ei nõuta testi neilt, kes on
haiguse läbi põdenud (vajalik tõend, mis seda tõestab) või on
vaktsineeritud. Vaktsineerimisest (viimasest doosist) peab
olema möödunud vähemalt 15 päeva. Samuti ei nõuta hetkel
Kanaari saartele sisenemiseks
koroonatesti tõendit,
läbipõdemissertifikaati või vaktsiinisertifikaati alla 12aastastelt reisijatelt. Küll aga peab täitma siiski
terviseankeedi, sõltumata vanusest.
COVID-19 viiruse vastu vaktsineeritud ja haiguse läbipõdenud
saavad
tõendi
alusel
siseneda
Hispaaniasse
ilma
koroonatestita.
Euroopa liidu siseselt on alates 1. juuli kasutusele
võetud Euroopa Liidu COVID-19 digitõend. Alates
10.06.2021 on võimalik ka Eestis patsiendiportaalis

vormistada kõik kolm Euroopa Liidu COVID-19 digitõendit
– vaktsineerimise, läbipõdemise (kehtib 180 päeva
jooksul tõendi väljastamisest) ja negatiivse testi
tõendid. Digitõendit saad luua patsiendiportaalis,
tõendi kohta loe rohkem ka siit, siit ja selle kehtivust
saad kontrollida siit
Hispaaniasse reisimiseks kehtivad peale PCR, TMA ja
LAMP-tüüpi testide ka antigeeni test (mida Euroopa Liidu
digitõend küll hetkel veel ei registreeri, aga millega
saate siiski terviseasutusest väljastatud tavatõendi
alusel reisida)! NB! Antigeenitest ei tohi saabudes olla
vanem kui 48h. PCR ja teised testid ei tohi Gran
Canariale saabudes olla vanemad kui 72h.
Riskiriikidest saabunuile, kuhu Eesti vahepeal kuulub,
võidakse teha tervisekontrolli. See seiseb temperatuuri
mõõtmises ja visuaalses hindamises, kas reisijal on
märgatavaid haiguse sümptomeid.
Maksimaalselt 48 tundi enne Kanaaridele maandumist tuleb
täita tervisekontrolli vorm (FCS), mille peate
elektrooniliselt allkirjastama. Täidetava vormi leiate
inglise ja hispaaniakeelsena Spain Travel Health
veebilehelt, siit lingilt.
Samuti saab vormi täita
Androidi ja iOs süsteemis allalaaditavate Spain Travel
Health-SpTH rakenduste abil, viited rakendustele leiad
samalt lingilt.
Kui vorm on täidetud, siis luuakse sulle selle alusel
isiklik QR-kood, mille pead esitama lennujaamas. QRkoodi võid esitada kas digitaalsel või prinditud kujul.
Juhul kui tervisekontrolli vormi ei ole õnnestunud
kuidagi digitaalsel kujul täita, siis on seda võimalik
teha ka käsitsi. Siit lingilt leiad prinditavas vormis
pdf failid, mida saab käsitsi täita. Lennukiga või
meritsi saabujatele on erinevad täidetavad vormid.
Esitada on vaja välja prinditud ja täidetud vormid kui
ka negatiivne koroonaviiruse test paberkujul.
Loomulikult on see aeganõudvam protsess.Täida ankeeti
rahulikult ja pea silmas, et korrata ei saa. Vahel

jookseb ka süsteem kokku, siis on vaja lihtsalt
kannatlikku meelt ja kui muud üle ei jää, siis täita
käsitsi. Oluline on ka mõelda, mida kirjutada. Kui ei
ole väga oluline asi, siis jäta pigem märkimata.
Näiteks, keegi kirjutas, et reisis vahetult enne lendu
Eestis ja sai soovituse mitte reisida ja palju muud
sellist. Kui süsteem annab teate, et ei soovita reisida,
siis tea, et see on tavaline.
Tasuline testimine

PALUN BRONEERI AEG KOROONATESTI ANDMISEKS VARAKULT!
Testimine maksab keskmiselt : 58 eurot
Testi tehes, küsi ka kohe, kust ja kuidas saad reisi jaoks
vajaliku sertifikaadi. Näiteks Synlabi sertifikaadi saate
pärast tulemuste kätte saamist
TASUTA patsiend portaalist
(Vastuste all) või TESTI äpist (mobiilirakenduse saate alla
laadida testi.me veebilehelt ). Lisaks pakutakse võimalust
saada sertifikaat proovivõtupunktis paberkandjal (tasu 7€).
3. Reisidokument: ID-kaart või pass. Peab olema seesama
dokument, millega käisid ka PCR-testi tegemas.
VÄGA OLULINE TAGASI EESTISSE LENNATES:
Terviseameti
peadirektori
korraldusel
tuleb
tervisedeklaratsioon esitada interneti teel enne seda, kui
inimene alustab reisi Eestisse. Pärast deklaratsiooni täitmist
saabub e-mailile tõend, mis tuleb Tallinna lennujaamas ette
näidata, kui seda küsitakse.
“Kui inimene internetti kasutada ei oska ja soovib
deklaratsiooni Eestis täita, siis lennukilt maha ei jäeta teda
ka edaspidi,” ütles Pärgmäe. Ka Lätis ja Leedus kehtib sama
protseduur ja internetis täidetakse 95% ankeetidest.

Piiriületaja deklaratsiooni saab internetis täita SIIT

KOKKUVÕTTES: Sul on vaja 4 dokumenti:
1. Negatiivne COVID-testi sertifikaat, paberkandjal või
digitaalselt. Kui oled vaktsineeritud või haigust eelnevalt
põdenud, siis on vajalik seda kinnitav dokument.
2. Reisivoucher.
3.Terviseankeet – FCS vorm, millega saab QR koodi (kood võib
olla telefonis).
4.Reisidokument: ID-kaart või pass.
NB! Vaktsineerimispassid hakkavad aeguma!!!

Oluline teave reisijale: Euroopa Liidu digitaalsed
vaktsineerimispassid hakkavad kehtivust kaotama ja
võivad vajada peatset uuendamist
Kui oled minemas reisile, siis tasub luua uus Euroopa Liidu
COVID-i digitõend. Kuni 21. oktoobrini tehtud EL-i COVID-i
immuniseerimistõendite tehniline kehtivusaeg on 180 päeva
alates tõendi loomisest, mistõttu kaotavad esimesed loodud
tõendid alates detsembrist piiriületuseks oma kehtivuse.
Seega on vajalik luua uus Euroopa Liidu COVID-i
immuniseerimistõend. Seda saab teha Patsiendiportaalis.
Kõigepealt kustuta olemasolev tõend, seejärel loo uus ja
kasuta vastavalt vajadusele nii nagu enne, kas seadmesse
salvestatuna või välja prinditult. Uute tõendite tehniline
kehtivusaeg on kaks aastat.
Kui kahtled oma EL-i COVID-i immuniseerimistõendi
kehtivuses, saad seda kontrollida varakult enne reisi,
skaneerides oma tõendi QR-kood ja sisestades sihtriik

ning reisikuupäev aadressil kontroll.digilugu.ee.
Esimesed tõendid kaotavad tehnilise kehtivuse
detsembris, seega soovitame enne reisi kindlasti uus
immuniseerimistõend luua.
Enne uue immuniseerimistõendi loomist kustuta seni
kehtinud tõend.
Tutvu ka sihtriigis kehtivate piirangutega.
Allikas: Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus

