
ŠEIŠELU SALAS 

 

Pasažieriem jāveic Covid-19 PCR tests ne ātrāk kā 72h pirms izlidošanas no Rīgas lidostas (t.i., 

ja līdz izlidošanai ir atlikušas vairāk nekā 72 stundas un jūs esat veicis testu, tas nebūs 

derīgs). Testa rezultātam ir jābūt oriģinālam, papīra formā, angļu valodā. Informējam, ka 

testa derīguma termiņš sākas ar tā veikšanas brīdi, nevis atbildes saņemšanas brīdi! 

 

COVID-19 sertifikātam jābūt papīra formātā (drukātam vai oriģinālam) angļu valodā. Tajā 

jāietver informācija: 

 Personas vārds un uzvārds 

 Pases numurs 

 Testa datums un laiks 

 Laboratorijas identifikācijas numurs un kontaktinformācija 

 Testa veikšanas tehnika un negatīvs rezultāts 

 

SVARĪGI! Informējam, ka visiem tūristiem (arī vakcinētajiem un ar COVID-19 izslimojušiem) ir 

nepieciešams negatīvs COVID-19 tests,  kas veikts veikts ne ātrāk kā 72h pirms izlidošanas no 

Rīgas lidostas. 

 

CEĻOTĀJU VESELĪBAS VEIDLAPA: 

Visiem tūristiem pēc negatīva testa saņemšanas ir nepieciešams aizpildīt ceļotāju veselības 

veidlapu pirms došanās uz Rīgas lidostu. Veidlapu varat aizpildīt: 

https://seychelles.govtas.com/ 

 

Aizpildot ceļotāja veselības deklarāciju, ir nepieciešams: 

 augšupielādēt dokumentu, kas apstiprina negatīvo COVID-19 testa rezultātu; 

 Augšuplādēt personas fotogrāfiju; 

 norādīt lidojuma informāciju un viesnīcas adresi, kurā plānojat palikt. 

 veikt samaksu par aizpildīto veidlapu (pieaugušajiem - 10 EUR/Pers., bērniem - virs 

12 gadiem 5,40 EUR/pers.) 

Pēc veidlapas aizpildīšanas tiks nosūtīts kods, ko lūdzam ņemt līdzi uz lidostu printētā veidā! 

 

SVARĪGI! Aizpildot veidlapu lūdzu pārliecinieties, ka visa ievadītā informācija ir pareiza, jo to 

nebūs iespējams labot un tā būs jāpilda vēlreiz! 

https://seychelles.govtas.com/


 

Veicot reģistrēšanos lidostā, būs nepieciešams uzrādīt izdrukātu un apstiprinātu Seišelu salas 

veselības veidlapas kodu. 

 

IERODOTIES ŠEIŠELU SALĀS: 

 Obligāti jānēsā sejas aizsargmaska un jālieto roku dezinfekcijas līdzekļi publiskās 

vietās. 

 Nepārtraukti jāievēro vismaz viena metra distance starp ceļotājiem un lidostas 

personālu. 

 Bagāžas saņemšanas vietās jāievēro vismaz viena metra distance starp ceļotājiem, 

drīkst izmantot bagāžas pārvadāšanas ratus. 

 Lidostā visiem ceļotājiem tiks mērīta ķermeņa temperatūra un pārbaudīta veselība. 

 Ceļotāji, kuriem tiks novērotas jebkādas respiratorās saslimšanas simptomi kā 

klepus, iesnas vai elpas trūkums, var tikt izolēti testu veikšanai. 

 Ceļotājiem var tikt pieprasīts veikt atkārtotu PCR vai ātro antigēnu testu lidostā. 

 Transfērus uz viesnīcām veic sertificēti pārvadātāji. Ceļotājiem nav ļauts izmantot 

publisko sabiedrisko transportu. 

 

SVARĪGI! Ceļotājiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā ir apmeklējuši Bangladešu, Brazīliju, Indiju, 

Pakistānu un Dienvidāfriku, tiks liegta ieceļošana Seišelu salās. 

 

 


