Cerinte de vaccinare si testare pentru
croazierele
Royal Caribbean International cu
imbarcare din Italia, incepand cu
05 Sep 2022
STATUS VACCINARE:
Status "Up to date"
 vaccinare completa cu doua doze de vaccin (sau doza unica J&J),
pentru care nu au trecut 270 zile de la data ultimei doze de vaccin.
Cele 270 de zile trebuie sa acopere inclusiv ultima zi a croazierei. Iar ultima
doza de vaccin trebuie sa fi fost administrata cu cel putin 14 zile inainte de
imbarcarea pe vas.
sau


doza booster

Status "Fully-Vaccinated"
 vaccinare completa cu doua doze de vaccin (sau doza unica J&J), cu
mai mult de 270 zile inainte de imbarcarea pe vas, si FARA BOOSTER.
Ultima doza de vaccin trebuie sa fi fost administrata cu cel putin 14 zile
inainte de imbarcarea pe vas.
Vaccinurile aprobate de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) sunt Pfizer,
Moderna, Johnson & Johnson, Novavax (Nuvaxovid, Covovax) sau Astrazeneca; sau
un vaccin autorizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Cerinte referitoare la vaccinare
Se recomanda vaccinarea completa, daca pasagerii
sunt eligibili pentru vaccinare.
Desi, incepand cu data de 05 Sep 2022 vaccinarea
Covid-19 nu mai este obligatorie pentru imbarcarea pe
vas, Royal va solicita pasagerilor informatii cu privire

la statusul vaccinarii (in aplicatia Royal, pe site-ul oficial sau in terminal la
imbarcare). Exista posibilitatea ca in unele destinatii, autoritatile locale sau
comercianti sa solicite pasagerilor dovada vaccinarii.
Exista posibilitatea ca unele destinatii sa solicite pasagerilor sa fie “up-to-date” cu
vaccinarea pentru a putea cobori de pe vas. Pasagerii care nu vor fi considerati “upto-date” vor face teste Covid-19 contra cost (55 USD/persoana) pentru vizitarea
destinatiilor.

Cerinte
referitoare
inainte de imbarcare

la

testarea

Pentru itinerariile care INCLUD si GRECIA:
Toti pasagerii cu varsta peste 12 ani, indiferent
de statusul vaccinarii, trebuie sa prezinte la
imbarcare rezultatul negativ al unui test Covid-19,
astfel:


test Antigen efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de ziua imbarcarii;
SAU



test PCR efectuat cu cel mult 72 de ore inainte de ziua imbarcarii.

Copiii cu varsta de 11 ani si sub 11 ani NU trebuie sa aduca la imbarcare
test Covid-19.

Pentru itinerariile care NU INCLUD GRECIA:
Toti pasagerii cu varsta peste 12 ani, care nu sunt vaccinati sau sunt
"Fully-Vaccinated" trebuie sa prezinte la imbarcare rezultatul negativ al unui test
Covid-19, astfel:


test Antigen efectuat cu cel mult 24 de ore inainte de ziua imbarcarii;
SAU



test PCR efectuat cu cel mult 72 de ore inainte de ziua imbarcarii.

Pasagerii vaccinati “up-to-date” trebuie sa prezinte la imbarcare rezultatul
negativ al unui test PCR sau Antigen COVID-19, efectuat cu cel mult 3 zile inainte
de ziua imbarcarii, pentru itinerariile de 10 nopti sau mai lungi.

Testul nu este necesar pentru itinerariile de 9 nopti sau mai scurte, pentru
pasagerii considerati “up-to-date” cu vaccinarea.
Copiii cu varsta de 11 ani si sub 11 ani NU trebuie sa aduca la imbarcare
test Covid-19.

Cerinte referitoare la testarea in
timpul croazierei pentru vizitarea
destinatiilor din itinerariu, valabile
pentru pasagerii de peste 12 ani
Pasagerii “up-to-date” pot vizita
itinerariu fara obligativitatea testarii.

destinatiile

din

Pasagerii
"Fully-Vaccinated"
si
pasagerii
nevaccinati vor necesita testari suplimentare COVID19 in timpul croazierei, in functie de restrictiile impuse de tarile din itinerariu pentru
debarcarea si vizitarea destinatiilor. Costul acestor testari va fi suportat de catre
pasager. Un test costa 55 USD/persoana.
Pentru itinerariile care INCLUD si GRECIA:
Pasagerii "Fully-Vaccinated" si pasagerii nevaccinati vor trebui sa faca un test
antigen cu o zi inainte de debarcarea in Grecia, contra cost (55 USD/persoana).
Detalii se vor furniza la bord.
Pentru mai multe detalii referitoare la tarile care solicita testari va rugam sa
accesati link-ul de mai jos:
https://www.royalcaribbean.com/faq/questions/if-i-am-not-up-to-date-onvaccinations-in-europe-where-will-i-need-additional-testing

Cerinte referitoare la purtatul
mastilor de protectie faciala in
timpul croazierei
Masca de protectie faciala este optionala la bord pentru
pasagerii vaccinati, indiferent de statusul vaccinarii.
Masca de protectie faciala este recomandata la bord
pentru copiii nevaccinati. Pasagerii cu varsta sub 2 ani
nu trebuie sa poarte masca.

Masca de protectie poate fi obligatorie in unele destinatii din itinerariu. Actualizari si
detalii vor fi anuntate la bordul vasului.

Toate aceste conditii de calatorie si protocoale de la bordul vasului sunt
valabile la momentul trimiterii acestui mesaj, ele putandu-se modifica in
orice moment, in functie de evolutia pandemiei COVID-19 la nivel global.
Este recomandat ca pasagerii sa monitorizeze protocoalele de calatorie
direct pe site-ul companiei de croaziere Royal Caribbean International,
selectand portul de imbarcare. Detalii in link-ul de mai jos:
https://www.royalcaribbean.com/the-healthy-sail-center/getting-ready-tocruise

