
 
Koroonaviirus: praktilised nõuanded ohutuks
reisimiseks
 
Pärast kuid kestnud liikumispiiranguid on turism ja reisimine taastumas. Mida soovitab
Euroopa Liit ohutu reisimise tagamiseks?
 

Euroopa Liidu liikmesriigid on järkjärguliselt kaotamas liikumispiiranguid, võimaldades
eurooplastel suvel reisida.
 
 
 
Ehkki inimesed peavad järgima ettevaatusabinõusid ja riiklike tervishoiu- ja ohutusjuhiseid, on
Euroopa Komisjon välja töötanud suunised ja soovitused, et aidata ELi liikmesriikidel
kooskõlastada reisimispiirangute leevendamist.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic


•

•

•

ReopenEU:  portaal,  kus  on  viimased  arengud  ja  uudised  reisitingimuste  ja
ohutusmeetmete  kohta  ELis 
ELi Covid digitõend: hõlbustab ohutut reisimist, tõestades vaktsineeritust, negatiivset
testitulemust või viiruse läbipõdemist 
Teised koroonaviiruse leviku jälgimiseks loodud mobiilirakendused.
 

Parlament on 2020. aasta märtsist saadik nõudnud tugevat ja kooskõlastatud ELi tegevust
turismisektori kriisi seljatamiseks. Parlamendiliikmed hääletasid uue Euroopa turismi strateegia
poolt, mille eesmärgiks on tagada pandeemiast räsitud turismisektori ohutum, säästlikum ja
jätkusuutlikum toimimine.
 
Loe, mida Euroopa Liit teeb koroonaviiruse vastu võitlemiseks.
 

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti soovitused lennureisijatele:
• Ärge reisige, kui teil on sümptomid nagu köha, palavik, õhupuudus, maitse- või lõhnakaotus

• Enne reisile minekut täitke ära tervisedeklaratsioon

• Varuge piisavalt maske reisi jaoks (maski peaks vahetama iga 4 tunni tagant)

• Varuge aega lisakontrollideks lennujaamas ning võtke kaasa kõik vajalikud reisidokumendid

• Kandke meditsiinilist maski, desinfitseerige käsi ja hoidke piisavat distansti

• Kata köhides või aevastades oma suu ja nina taskurätiga

• Hoiduge liigsest ringiliikumisest lennukis

Piirangute kaotamine
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-prepares-for-summer_N01-PUB-200528-TOUR_ev

Lisateave
Turism ja transport: Euroopa Komisjoni suunised selle kohta, kuidas taastada ohutu reisimine
ja elavdada Euroopas turismi 2020. aastal ja pärast seda
Reisimine ja turism Euroopas: praktilised juhised reisijatele ja ettevõtetele
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus: küsimused ja vastused Covid-19 kohta
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20210311STO99736/parlamendiliikmed-soovivad-turvalist-ja-jatkusuutlikku-covid-19-jargset-turismi
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200327STO76004/10-asja-mida-euroopa-liit-teeb-koroonaviiruse-vastu-voitlemiseks
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-prepares-for-summer_N01-PUB-200528-TOUR_ev
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_854
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-tourism-europe-practical-guidance-travellers-and-companies_et
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers

