
 

   כנות לפני ההגעהה 
 : כל הנוסעים חייבים להחזיק במסמכים הבאים •

•  
 

לפברואר המערכת להגשת   1-החל מה תאילנד פס .1
בכתובת    TEST & GOבקשה תפתח לתוכנית ה
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  RT-PCRבדיקת רפואי באנגלית עם תוצאות אישור  .2
   לפני הטיסה. שעות  72 עדאשר הונפקה 

 
ת  וריהם שכבר עברו בדיקשנוסעים עם ה 6ילדים עד גיל  .3

RT-PCR   אינם חייבים  2שמצוין בסעיף מס' כפי ,
רוק עם הנחיתה , אלא בבדיקת הטיסהה טרום בבדיק

 בתאילנד. 
 

 . 50,000$של מינימום פוליסת ביטוח עם כיסוי  .4
 

  התקן  תחת תווין תי מלו לינה בבעל תשלום אישור  .5
. התשלום כולל AHQאו   SHA Extra +, AQהבאים: 

   RT-PCRבדיקות  2 ו  ת המלון, הסעה משדה התעופהבי
 

מלונות שונים ליום הראשון וליום   2ניתן להזמין  •
, ביום הבדיקה ועד קבלת התוצאות, הנוסע חייב החמישי

חות במידה ומשך השהות בתאילנד פ . הישאר בחדרל
אם  , אין צורך בבדיקה שניה )למעט מישה ימיםמח

התעופה טרום הטיסה מחוץ   חברתע"י  שתידר
 . לתאילנד(

 
 אישור החלמה + בוסטר  /אישור חיסונים  .6
 
מנות שני ב להיות מחוסן מחויב ומעלה  18גיל נוסע מ כל .7

 ימים לפני הטיסה לתאילנד.  14לפחות )מחוסן במלואו( ו 
 

מחויבים  בליווי הורים אינם  12-17נוסעים בגילאים  .8
להיות מחוסנים. במידה והם טסים לבד, עליהם להיות 

 במנה אחת לפחות. מחוסנים 
 

הטיסה   אין לפני-יבדקו בעמדת הצ'קים האישור •
 לייה למטוס.כתנאי לע 

 לאחר ההגעה
לעבור בדיקת כניסה כל הנוסעים חייבים  •

 עם הנחיתה בשדה התעופה
 

 בדיקת חום גוף .1
 
, , תאילנד פסבדיקת המסמכים הרפואיים .2

 .גירהואישורי התשלום ע"י קצין הההדרכון 
 

משדה ראש מההסעה שהוזמנה איסוף ע"י  .3
אין -בצע צ'קללבית המלון ע"מ התעופה 

 .RT-PCRת ובדיק
 

אם קבלת התוצאה השלילית הנוסעים  .4
חופשיים לטייל בכל רחבי תאילנד עד היום 

בו עליהם להתייצב במלון שהוזמן  החמישי
 .RT-PCRה שנייה של מראש לבדיק

 
חיובית יופנו לקבלת תוצאה נוסעים שקיבלו  .5

ול רפואי בבידוד )בהתאם למצבם יוחלט יפט
באם בידוד בבית חולים או בבית מלון שיועד 

 לכך(
 

פורט על נושא הבידוד ניתן למצוא הסבר מ •
ראיון שערכתי בית מלון ב /בבית החולים

 כאןגז החול" בנושא נהלי "אר

 

 

 במהלך השהות
 האפליקציהד את להוריכל הנוסעים חייבים  •

MorChana ת ולהפעיל אותה בכל זמן השהו
  בתאילנד

 
חובה לעטות מסכה בשטחים פתוחים למעט  .1

 ה ואכילה.בזמן ספורט, רחצ

 

ערוך בדיקת חום לבכניסה לכל בית עסק יש  .2

 במקום עובדיםת הצוולהוראות  עהישמול

 

, יש נשימתייםבמידה ונוסע חווה תסמינים  .3

לפעול ע"פ הנחיות לדווח לצוות המלון ו

 . אחראי הבריאות

 

קבלת לאחר הבדיקה של היום הראשון ו .4

התוצאה השלילית, ניתן לטייל בכל רחבי 

 בלהתייצאז חובה  למעט ביום החמישיתאילנד 

במלון שהוזמן מראש ולהשלים את הבדיקה 

 .ההשניי
 

   כנות לפני ההגעהה
 : כל הנוסעים חייבים להחזיק במסמכים הבאים

 
 לאחר ההגעה 

לעבור בדיקת כניסה  כל הנוסעים חייבים 
 עם הנחיתה בשדה התעופה 

 

 במהלך השהות 
  ת יאפליקציאת  ולהפעיל  דלהוריכל הנוסעים חייבים 
MorChana  ת בתאילנד בכל זמן השהו 
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