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Visiem pasažieriem no 12 gadu vecumam jāveic Covid-19 PCR testu ne ātrāk kā 72 stundas 

pirms ierašanās Tenerifes lidostā vai RAT tests ne ātrāk kā 48 stundas pirms ierašanās 

Tenerifes lidostā. Testa rezultātam ir jābūt oriģinālam, papīra vai digitālā formātā, angļu 

valodā. Derīgs arī testa sertifikāts no mājas lapas https://covid19sertifikats.lv 

SVARĪGI! Testa derīguma termiņš sākas ar tā veikšanas brīdi, nevis atbildes saņemšanas brīdi. 

COVID-19 testa rezultātam jābūt drukātam un oriģinālam papīra formātā angļu valodā. Tajā 

jāietver informācija: 

 Personas vārds un uzvārds 

 Dzimšanas dati 

 Pases numurs/Personas kods 

 Testa datums un laiks 

 Laboratorijas identifikācijas numurs un kontaktinformācija 

 Testa veikšanas tehnika un negatīvs rezultāts 

 

TESTS NAV JĀVEIC, JA: 

 PCR testi nav jāveic personām, kuras var dokumentāri pierādīt (ar sadarbspējīgu 

pārslimošanas sertifikātu angļu valodā) par to, ka pasažieris ir izslimojis ar COVID-19 

un no pirmā pozitīvā testa ir pagājušas, ne mazāk kā 11 dienas, bet ne vairāk kā 180 

dienas pirms ierašanās Tenerifē. SVARĪGI! Sertifikātu iespējams iegūt mājas lapā 

https://covid19sertifikats.lv un sertifikātu papīra (drukātu) vai digitāla formātā 

jāņem līdzi dodoties ceļojumā. Kā arī, sertifikātā jābūt norādītam pozitīvā PCR testa 

rezultāta datumam. 

 Vai personas, kuras var dokumentāri pierādīt (ar sadarbspējīgu vakcinācijas 

sertifikātu angļu valodā), ka ir veikusi pilnu vakcinācijas kursu ne mazāk kā 14 dienas 

pirms ierašanās Tenerifē. SVARĪGI! Sertifikātu iespējams iegūt mājas lapā 

https://covid19sertifikats.lv un sertifikātu papīra (drukātu) vai digitāla formātā 

jāņem līdzi dodoties ceļojumā. 

 

CEĻOTĀJA VESELĪBAS VEIDLAPA (FCS): 

Visiem ceļotājiem pirms došanās uz Tenerifi, ir obligāti ne vairāk kā 48 stundas pirms 

iebraukšanas valstī jāaizpilda veselības veidlapa vietnē: https://www.spth.gob.es/. Ceļotāji ir 

personīgi atbildīgi par korektas informācijas sniegšanu reģistrācijas formā. 

https://covid19sertifikats.lv/


Veiksmīgi aizpildot veselības veidlapu, ceļotājam tiek piešķirts QR kods, kas būs jāuzrāda 

drukātā vai digitālā veidā. Aizpildot vienu veidlapu vairākiem cilvēkiem, katram ceļotājam 

tiek ģenerēts QR kods. 

Aizpildot veselības veidlapu, jānorāda tās viesnīcas adrese, kurā plānojat palikt. Visas 

viesnīcu adreses Tenerifē variet atrast pie sava ceļojuma aģenta. 

 

IERODOTIES TENERIFĒ: 

 Tūristiem ierodoties Tenerifē pēc nejaušības principa var likt nākamo 48 stundu laikā 

veikt PCR testu. Testa rezultāts būs jāiesniedz atbildīgajām varasiestādēm. Par testu 

tūristam būs jāmaksā par saviem līdzekļiem. Tūristam kuram tiek likts veikt PCR testu 

tiks sniegta rakstiska informācija par drošības prasību ievērošanu. 

 Mobilajā tālrunī ir OBLIGĀTI jāinstalē lietotne Radar COVID, kas atkarībā no jūsu 

atrašanās vietas informē jūs, ja ir bijusi iespējama saskarsme ar COVID-19 inficētu 

personu. 

 Obligāti jānēsā sejas aizsargmaska un jālieto roku dezinfekcijas līdzekļi publiskās 

vietās. 

 Starp personām sabiedriskās vietās ir jāietur droša distance (2m). 

 Ierodoties viesnīcā, čemodāni tiek dezinficēti. 

 


