
 
Vreti sa navigati! Noi vrem sa va mentinem in siguranta! Deci, inainte de a pleca, trebuie sa 

trasam anumite protocoale de sanatate si siguranta. La urma urmei, sanatatea si siguranta 

oaspetilor nostri, a echipajului și a comunitatilor pe care le vizitam au fost intotdeauna 

prioritatea noastra numarul unu. De aceea, am angajat experti de top in sanatate publica 

pentru a ne asigura ca vacanta pe un vas de croaziera se poate desfasura in deplina 

siguranta. „Feel free” este sloganul nostru, deci simtiti-va liberi sa rezervati o croaziera la 

bordul vaselor Norwegian Cruise Line! 
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Protocoale valabile inainte de imbarcare si la bord 

 

Vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19 la 

croazierele initiale 

 

Toti pasagerii si echipajul trebuie sa fie complet 

vaccinati cu cel puțin 2 saptamani inainte de 

imbarcare pentru a putea urca la bord. Cerinta de 

vaccinare este momentan valabila pentru itinerariile. 

In functie de evolutia situatiei la nivel global se vor 

decide conditiile pentru navigarile ulterioare. 

 

Testare universala si protocoale de pre – imbarcare 

 

Toti pasagerii vor trebui sa faca un test antigen 

COVID-19, administrat si platit de linia de croaziera, 

inainte de imbarcare și sa primeasca un rezultat 

negativ. Pasagerii sunt, de asemenea, responsabili 

pentru respectarea tuturor cerintelor locale de 

sanatate si siguranta, care pot include teste 

suplimentare. 

Incepand cu data de 01 Martie 2022, vom elimina 

testarea COVID-19 in terminal si, in schimb, vom 

solicita pasagerilor sa furnizeze dovada unui rezultat 

negativ al unui test PCR  /antigen efectuat cu max 48 

https://www.ncl.com/fr/en/sail-safe#q1m1
https://www.ncl.com/fr/en/sail-safe#d4m1
https://www.ncl.com/fr/en/sail-safe#d4m1


de ore/ 2 zile calendaristice inainte de ridicarea 

ancorei pentru croazierele cu imbarcare dintr-un port 

din SUA si max 72 ore / 3 zile calendaristice inainte de 

ridicarea ancorei pentru croazierele cu imbarcare 

dintr-un port din afara SUA. Asadar, dacă ziua de 

imbarcare a pasagerilor este duminica si pleaca 

dintr-un port din SUA, cel mai devreme pasagerii ar 

trebui sa se testeze vinerea inainte de imbarcare. 

Daca se imbarca dintr-un port din afara SUA, cel mai 

devreme ar trebui sa se testeze joia inainte de 

imbarcare. Testul PCR / antigen trebuie administrat 

de o terta parte verificata/acreditata. 

 

 

Check-In responsabil social 

 

Am proiectat un proces de imbarcare imbunatatit, 

esalonat si un nou sistem de check-in pentru a 

simplifica check-in-ul pentru pasageri, permitand 

semnarea electronica a documentelor. 

 

 

Capacitate controlata 

 

Vom controla initial capacitatea per pasager pe 

fiecare nava pentru a oferi mai mult spatiu. De 

asemenea, am marit spatiul în locurile de servit masa 

si de divertisment, precum si in alte spatii de la bord. 

 

 

Serviciu alimentar fara contact pe toata nava 

 

Atat mancarea, cat si bautura vor fi servite de catre 

personalul de la bord peste intreaga nava, inclusiv in 

restaurante / lounge-uri. 
 

 



 

Igienizarea mainilor 

 

Toti pasagerii sunt rugati sa se spele pe maini si sa se 

dezinfecteze frecvent.Dezinfectantul pentru maini va 

fi accesibil pe toata nava. 
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