Tagasi Eestisse
Tervisejuhised tagasilennuks
Mida on vaja teha reisides Gran Canarialt Eestisse.
VÄGA OLULINE TAGASI EESTISSE LENNATES:
Terviseameti
peadirektori
korraldusel
tuleb
tervisedeklaratsioon alates 26/04 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.
Tallinna lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäe sõnul
peavad hetkel kõik lennujaama saabuvad inimesed läbima
piirikontrolli. Enne Tallinna lennule minekut hakatakse chekin-is kontrollima, kas tervisedeklaratsioon on täidetud või
mitte. Tema sõnul välditakse sellega inimeste kogunemist
Tallinna lennujaamas.
“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 SIIN
Info uueneb reedeti. Sinu reisi ajal kehtiva info saamiseks
kliki lingil.
Mida tähendab eneseisolatsioon?
Mis mind ootab, kui naasen riskiriigist?

Piirangud
ei
kohaldata
isikutele
(saabudes
nii
Euroopast
kui
ka
väljastpoolt), kes:
on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja positiivse testi
tulemusest või arsti poolt diagnoosi kinnitamise
kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja
selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks
aasta. Vaktsineerimiskuur loetakse lõpetatuks alates
immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast (vaata
erinevate vaktsiinide maskimaalse kaitse saabumise
aegu).
alaealisele,

kes

reisib

koos

vanema/saatjaga,

ei

kohaldata 10-päevase liikumisvabaduse piirangu nõudeid,
juhul kui neid ei kohaldata tema vanemale/saatjale. Alla
12 aastastele ei kohaldata testimise nõudeid.
Negatiivse koroonaviiruse SARS-CoV-2 testitulemuse korral
riskiriikidest
(loe
lähemalt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-k
ohta-euroopast-saabujatele) tulles on võimalus minna tööle
juhul, kui see on vältimatult vajalik ning riiki saabumisel
tehakse viivitamatult viiruse test ja testi tulemus on
negatiivne. Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene
vältima täielikult kontakte teiste isikutega. Negatiivse
testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva oma
liikumisvabadust piirata
ehk äärmise vajaduse korral võib
käia küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb
mittevajalikke kontakte. Mitte varem kui 6 päeva pärast
esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui
ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See
tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset
testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang.
Kui riskiriikidest tulija teste ei tee peab ta 10 päeva oma
liikumisvabadust piirama.

(Alates 15. jaanuarist tuleb jääda eneseisolatsiooni 10
päevaks kõikidel Eestisse saabujatel (sealhulgas Eesti
kodanikud ja elanikud), kes tulevad riikidest, mille viimase
14 päeva kumulatiivne viiruse positiivsete testide arv 100 000
elaniku kohta on suurem kui 75. Eneseisolatsiooni kohustus ei
laiene, kui vastav number on alla 75.) See ei kehti siis
ülalpool mainitud juhtudel.
Riskiriikide nimekirja uuendab Välisministeerium igal reedel
ja need hakkavad kehtima uue nädala esmaspäevast. Ajakohane
info on leitav SIIN.
Terviseameti iseteeninduse keskkonnas on teil võimalik esitada
piiriületaja deklaratsioon. Vaata lähemalt SIIN.
Vaata ka Reisi Targalt lehte SIIN.
Infot jagab ka kriisiabi 1247 infoliin.
Veebiaadressil

https://iseteenindus.terviseamet.ee/

asuvat

elektroonilist ankeeti saavad täita nii Eesti isikukoodiga
inimesed kui riiki saabuvad välismaalased, ankeeti saab täitma
hakata 72 tundi enne Eestisse saabumist.
Gran Canarial saab teha Covid- 19 testi ning väljastatakse
sertifikaat:
Näiteks: San Agustinis asuv kliinik Roca- tuleb helistada päev
ette. Saab testida E-R 8-12 ja vastuse saab 24h jooksul. Hind
on 165 eurot.
HOSPITEN ROCA
+34 928 769 004
Calle Buganvilla, 1, 35100 San Agustin
www.hospiten.com/
LABORATORIO JUAN FRANCISCO ARAÑA

+34 928 771 625
Av. Alejandro del Castillo, 14, 35100 Maspalomas
HOSPITAL SAN ROQUE MASPALOMAS
+34 928 063 627
www.hospitalessanroque.com/es
Calle Mar de Siberia, 1, 35100 Maspaloma75

