פרוטוקול יעד – קורונה – בתוקף החל מהשמיני ליולי 2022
א .כניסה למדינה
ש – 1מהן דרישות הכניסה למדינה?
אין שום הגבלות לכניסה למדינה
ש – 2מהם המסמכים הנדרשים לנסיעה לקפריסין?
מסמכי נסיעה רגילים בלבד (מסמך מזהה וכרטיס עליה למטוס)
ב .פרוטוקול נסיעה
ש – 3מהם הפרוטוקולים להם ניתן לצפות בשדה התעופה בקפריסין ובנמלים?
עטית מסכות הינה חובה בכל המקומות הסגורים לכל האנשים מגיל  12ומעלה.

ג .תנועה בתוך היעד
ש – 4האם ישנן מגבלות תנועה מקומיות ביעד?
נכון לרגע זה אין שום מגבלות תנועה והתיירים יכולים ליהנות מכל השירותים והמתקנים ברחבי
האי ,מבלי צורך להציג תעודות בריאות כלשהן.
ד .פרוטוקול יעד
ש – 5פרוטוקולים כלליים:
א .פרוטוקולים מורחבים בנושאי בריאות ,בטיחות והיגיינה מיושמים בכל מוסדות האירוח,
ובאולמות התרבות והבידור .הצוותים עברו הכשרה מקיפה לפני פתיחת היעד לציבור.
ב .אמצעי ריחוק חברתי מיושמים ,כך שאנשים שאינם שייכים לקבוצת התיירים המסוימת
שומרים על מרחק סביר זה מזה.
ג .אוורור מספק – ננקטו אמצעים בכל האזורים הציבוריים הסגורים ,כך שבנוסף למיזוג האוויר
מוזרם גם אוויר טרי
ד .ג'ל/נוזל אנטי בקטריאלי  -זמין בכל המוסדות בכניסה ,באזורי הקבלה ,לובי ,שירותים
ציבוריים ,מעליות וכו'
ה .עטית מסכות הינה חובה במקומות סגורים (מוניות ,אוטובוסים ,טיולי ג'יפים ,מעליות,
תיאטראות ,קניונים וכו') לכל האנשים מגיל  12ומעלה .באזורים בהם יושבים אנשים לצרוך
צריכת מזון (מסעדות ,בתי קפה ,ברים ,מזנונים ,בר חובי וכו') פטורים מחובה זו .בכל מקרה ,על
התיירים לבקר באתר  Visit Cyprusעל מנת לקבל את המידע העדכני ביותר בנושא ,כיוון
שהנהלים עלולים להשתנות בהתראה קצרה.
ש 6-אוטובוסים/מוניות
א .שימוש במסכות הוא חובה לכל האנשים מגיל  12ומעלה
ב .אוורור תכוף וחיטוי
ג .חיטוי ב של משטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה בסיון כל מסלול (ידיות דלת ,מושבים וכו')
ד .קיבולת מותרת באוטובוס הינה 100%
ש – 7בריכות שחייה ,חופים ופארקי מים
א .חיטוי מיטות שיזוף ,מטריות וכספות אישיות לאחר כל שימוש

ב .ריחוק חברתי אינו חל על מצילים כשאר הם נקראים לטפל במצב מסכן חיים.
ש – 8מקומות לינה
א .יישום נוהל הגיינה מתאים ע"י כלל הצוות והצוות התפעולי .החדרנים מחויבים בלבישת
כפפות
ב .ריווח האורחים במהלך תהליך הקבלה למלון
ג .חדרים יוקצו לאורחים חדשים רק לאחר פרק השמן שנדרש על מנת שיעברו ניקוי חיטוי
ואוורור ראויים
ד .חיטוי המפתח/כרטיס הכניסה לחדר לאחר עזיבת כל אורח
ה .במקומות בהם מזון ושתיה מוצגים במזנון לשירות עצמי יסופקו מסיכות או מגנים מתאימים
ועמדות לחיטוי ידיים ,או לחילופין המזון יוגש ע"י הצוות.
ש – 9מסעדות ,בארים ,בתי קפה ,פאבים ומועדוני לילה
א .יישום נוהל הגיינה מתאים ע"י כלל הצוות והצוות התפעולי.
ב .התפריטים יחוטאו לאחר כל שימוש ,אלא אם כן מדובר בתפריטים חד פעמיים ,או שלחילופין
יוצגו במספר מקומות בולטים במקום ,או שיהיו זמינים דיגיטלית
ג .חיטוי של כל נקודות המגע יבוצע לאחר כל שימוש ,לדוגמה :כיסאות ,שולחנות ,מלחיות
ופלפליות ,רטבים בבקבוק ,מכונות תשלום דיגיטליות וכדומה
ד .דף מידע שיהיה זמין בכניסה יציג את מספר המבקרים המקסימלי המותר במקום בכל זמן
נתון
ה .בדיקות ופרוצדורות בידוד ביעד
ש – 10כיצד נתמודד עם מבקרים אשר יבדקו וימצאו חיוביים במהלך שהותם ביעד? מי
יממן את הוצאות האשפוז והטיפול?
א .ממשלת קפריסין מחויבת לטפל בכל התיירים שימצאו חיוביים לקרונה במהלך שהותם.
הממשלה תעביר את אותם אנשים למתקן ייעודי ותכסה את עלויות הדיור ,האוכל,
השתייה והתרופות .התייר יאלץ לשאת בעלויות בנסיעה לשדה התעופה וטיסת החזרה
לארץ בשיתוף הסוכן שלו ו/או חברת התעופה.
ב .בית חולים לחולי קורונה המכיל מיטות אשפוז וכן מחלקות טיפול נמרץ המצוידת
במכשירי הנשמה יהיה זמין באופן בלעדי לתיירים בלבד שימצאו חיוביים לקורונה.
ג .אדם שימצא חיובי לקורונה יוכל לבחור להעביר את תקופת הבידוד שלו בבית
פרטי/דירה שכורה על חשבונו ,זאת בתנאי שאינו חולק חדר עם אנשים נוספים או עושה
שימוש במתקנים ציבוריים.
ש  – 11מהי תקופת הבידוד למקים חיוביים?
תקופת הבידוד למקרים חיוביים הינה  7ימים מיום הבדיקה החיובית ,שבסיומם
משוחררים ללא צורך בבדיקה שלילית .תקופת הבידוד יכולה להיות מקוצרת אם
מתבצעת בדיקה שתוצאותיה שליליות ביום החמישי מאז הבדיקה החיובית (זאת
צריכה להיות בדיקת  PCRשעלותה ממומנת ע"י הנוסע עצמו) .יש לציין כי במהלך
תקופת הבידוד חובה על הנוסע לבודד את עצמו בחדרו או במקום שנקבע במשך כל
הזמן.

ש  -12כיצד מוגדר מגע קרוב?
א .מגע קרוב מוגדר כ"מישהו שהיה בקרבה פיזית לאדם שנמצא חיובי לווירוס
הקורונה" כלומר ,בקרבה של פחות משני מטרים למשך יותר מ 15-דקות
ב .מגע בטיסה – כולל רק נוסעים בני אותה משפחה
ג .מומלץ שאדם שהיה במגע קרוב עם אדם שנמצא חיובי לקורונה יבצע בדיקה עצמית
ביום השלישי וביום החמישי שלאחר החשיפה
ד .אנשים שאינם מחוסנים בחיסון מלא ,או שאינם מחלימים טריים ,או שחלפו כבר 7
חודשים מאז החיסון המלא שלהם והיו במגע קרוב עם מאומת ,מחויבים לבצע בדיקה
ביום השלישי וביום החמישי שלאחר החשיפה
ה .אנשים ששהו במגע קרוב ואינם מדווחים ,יכולים להצהיר על עצמם בטלפון ( 22514264שני-
ראשון  )08:00-20:00או באמצעות המייל contacttracking2@moh.gov.cy

ה .מידע נוסף
ש – 13כיצד מטיילים יכולים להישאר מעודכנים בהתפתחויות האחרונות ובפרוטוקולים המיושמים ביעד?
א .כתובת מייל ייעודית הוקמה ע"י משרד התיירות לצורך זהtravel2022@visitcyprus.com :
ב .צוות מומחים ייעודי משיב לשאלות בפייסבוק מסנג'ר )(www.facebook.com/VisitCyprus.cy
ג .כל המידע הרלוונטי נמצא באתרwww.visitcyprus.com :

