מדיניות הפלגה בטוחה של MSC
לקוח יקר,
אנו נרגשים ומצפים לראותך על סיפוננו בהפלגתך הקרובה.
מתוך דאגה לבריאות כלל הנוסעים אנו רוצים להביא לידיעתך ,את פרוטוקול הבריאות המעודכן של .MSC Cruises
העלייה לאוניה תתאפשר ללקוחות מחוסנים בלבד וילדיהם עד גיל  12בכפוף לתנאים הבאים:
.1
.2

.3

.4
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הצגת תעודת מתחסן-
על נוסעים מעל גיל  12להציג תעודת חיסון בתוקף*
הצגת בדיקת  PCRשלילית-
כל הנוסעים מעל גיל  2ללא יוצא מהכלל ידרשו להציג בדיקת  PCRשלילית שבוצעה בטווח של  72שעות לפני
מועד ההפלגה.
ביטוח רפואי (נסיעות) כולל הרחבה לכיסוי מגיפה (קורונה).
על כל נוסע בכל גיל להציג פוליסת ביטוח רפואי (נסיעות) באנגלית! הכוללת הרחבה לקורונה .לא תתאפשר
עלייה לאונייה ללא ביטוח בתוקף.
בדיקת אנטיגן בעליה לאניה –
תבוצע לכלל הלקוחות (הבדיקה תיעשה ע"י .)MSC
מילוי טופס הצהרת בריאות (מגיע עם ברטיס השייט)
*תעודת מתחסן בתוקף :לפחות  2חיסונים ,אחרון מעל  14יום לפני תאריך הפלגה ,לא כולל תעודת מחלים.

דגשים חשובים
 לא תתאפשר עלייה לאונייה ללקוחות שאינם מחוסנים וללקוחות מחלימים (למעט ילדים עד גיל  12המצטרפיםלהוריהם המחוסנים)
 יש לשים לב כי תוקף החיסון מכסה את כל ימי ההפלגה חיסונים שיתקבלו בלבד – פייזר ,אסטרה זניקה ,מודרנה ,ג'ונסון אנד ג'ונסון. כל נוסע מחוייב להעביר עותק באנגלית של תקציר הכיסויים שנרכשו בפוליסת הביטוח (מסופק על ידי כל חברותהביטוח) לחלופין לרכוש הביטוח המוזל של שירביט בקישור המצורף.
רק לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים ,ישלח אלייך כרטיס העלייה לאוניה.
שים לב :בכרטיס תצויין שעת הגעה מדוייקת לאוניה וביצוע הצ'ק אין.
בנוסף יש למלא את טופס הצהרת הבריאות אשר נמצא גם כן בכרטיס.
לתשומת ליבך ,באחריותך הבלעדית לבדוק ולהקפיד על הנחיות הכניסה למדינת היעד ממנה אתה מתכוון לעלות
לשייט ולהנחיות מדינת ישראל לחוזרים מהמדינות השונות .הנחיות אלו מתפרסמות באתר משרד הבריאות והמדינות
השונות וכפופות לשינויים .
*לפני חזרה לארץ ניתן לעשות בדיקת  PCRעל האוניה בתשלום של € 80
*באוניה קיימת חובת עטיית מסכות בחללים הפנימיים
*נוסעים עד גיל שנתיים אינם מחוייבים בבדיקה
Sensitivity: Internal

