
 
 

 
Valsts 

Prasības izlidošanai  
uz valsti (Ēģipte) 

  

Prasības atgriešanai  
no valsts (Ēģipte) 

Ja pozitīvs testa rezultāts valstī,  
kuru apmeklējis tūrists 

Lidojums atpakaļ 
gadījumā, ja ir 
pozitīvs testa 

rezultāts valstī, 
kuru apmeklējis 

tūrists 

 
No Rīgas 

 
Uz Rīgu   

Bezsimptomu 
saslimšanas gaita vai 

saslimšana vieglā 
formā 

Saslimšana 
smagā formā 
(stacionēšana 

slimnīcā) 

Ēģipte 

• Negatīvs Covid-19 PCR tests (ang. v.), kas veikts ne agrāk kā 72 
stundas pirms ielidošanas. Covid-19 testa rezultāta oriģinālam jābūt 
ar ārsta zīmogu un parakstu, kā arī QR kodu. Vai der arī: izdrukāta 
(ang. v.) testa kopija (tai jāsatur sekojoša informācija: 
vārds/uzvārds. Datums/testa veikšanas laiks, identifikācijas numurs, 
testēšanas metode) + QR kods, kas sūtījumā saņemti no testa 
veikšanas laboratorijas e-pasta un adresēti tieši klientam. Tests 
netiks akceptēts, ja tas būs saņemts no jebkādas citas e-adreses 
(nepieciešams noskaidrot jau iepriekš, vai klīnika/laboratorija spēs 
izpildīt minētās prasības). Bērniem līdz 6 gadu vecumam tests 
nav jāveic. 

 
• Svarīgi! Personām, kas izslimoja ar Covid-19 arī ir jāveic 

Covid-19 PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms 
ieceļošanas, rezultāts laboratorijas kopija angļu valodā, jāsatur 
personas kods, testēšanas laiks un datums. 

 
• Personai nav jāveic PCR tests, ja tā var uzrādīt izdrukātā formātā 

digitālo vakcinācijas sertifikātu par pilna vakcinācijas kursa 
pabeigšanu. Vakcinācijas kursam ir jābūt pabeigtam vismaz 14 
dienas pirms ieceļošanas Ēģiptē. Vakcīnas: Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson.  

 
• “Ieceļošanas deklarācija”  jāaizpilda par katru ceļotāju atsevišķi, 

jāuzradā ieceļojot Ēģiptē.    
    www.teztour.lv/static/photos/common/files/declaration-form.pdf 
 
•  Ceļojumu apdrošināšana.  
*Iesakām izvērtēt un izvēlēties tās kompānijas pakalpojumu, kurā 
iekļauta programma Covid-19. 
 
•  Pase. Tās derīguma termiņu ne mazāks par 6 mēnešiem pēc 

atgriešanās no ceļojuma. Ceļot ar ID karti uz Ēģipti nevar! 
 
* Ja bērns nav ierakstīts vienā no vecāku pasē, tad obligātā prasība 
kopā ar bērna pasi uzrādīt dzimšanas apliecības oriģinālu vai tās 
notariāli apstiprinātu kopiju. 
 
** Ceļojot ar pavadošo personu ir obligāta vajadzīga notariāli 
apstiprināta pilnvara. 
 

•  Informācija par vīzām LR nepilsoņiem: 
https://bit.ly/3mS4ZoG 
 

• www.covidpass.lv – obligāta QR koda saņemšana ne ātrāk kā 48 
stundas pirms ieceļošanas Latvijā. Informāciju aizpildīta par katru 
personu, QR koda saņemšana obligāta katrai personai atsevišķi. 
 
Bērniem līdz 12 gadu vecumam tests nav jāveic. 

 
Vakcinēti/ pārslimojuši 
Tests pirms atgriešanās – NAV 
Tests ielidojot Latvijā – NAV 
Pašizolācija – NAV 
Persona tiek atzīta par vakcinētu 15 dienas pēc pilna vakcinācijas 
kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu 
regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām 
vakcīnām. Vakcinētai personai jābūt derīgam digitālajam Covid-19 
sertifikātam. 
 
Personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 un kopš parauga 
ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes 
ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, 
nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas 11, bet ne vairāk kā 
180 dienas. 
Derīgs tikai digitālais Covid-19 sertifikāts. 

 
Pārējie 
Tests pirms atgriešanās – IR.  
PCR tests ne agrāk kā 72 h pirms izlidošanas vai antigēna tests 
jāveic ne agrāk kā 48 h pirms izlidošanas. Tests veicams kūrortā, 
angļu valodā, maksa: €30.-no pers.+transporta izdevumi €20-50). 
Iepriekšēja testa rezervēšana (3-4 dienas iepriekš) iespējama ar 
TEZ TOUR pārstāvju atbalstu kūrortos. 
 
Tests ielidojot Latvijā – IR.  
24 h laikā par saviem līdzekļiem jāveic testu tuvākajā testēšanas 
punktā, veicot reģistrāciju testam tiešsaistē. Līdz brīdim, kamēr 
saņemts testa rezultāts, persona uzturas savā dzīvesvietā vai kādā 
no LIAA tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm.    
 
Pašizolācija – IR un ilgst 10 dienas. Pašizolāciju drīkst pārtraukt, ja 
persona veic PCR testu septītajā dienā pēc atgriešanās un testa 
rezultāts ir negatīvs. Rezultāts jāfiksē testēšanas sertifikātā.  

 
   Detalizētāk: https://bit.ly/3wz2pWD  

• Valsts sedz medicīnas preparātu (zāļu) 
un medicīniskās palīdzības 
(ārstēšanas) izmaksas tūristiem, kuriem 
diagnosticēta saslimšana ar COVID-19, 
līdz brīdim, kad viņi ir pilnībā 
izārstējušies.  
 

• Personas, kuras kopā ar slimniekiem 
uzturējušās vienā numurā, tiks bez 
maksas medicīniski pārbaudītas par 
valsts līdzekļiem, un tām būs jāievēro 
noteiktie drošības un piesardzības 
pasākumi. Ja šīs personas vēlēsies, tad 
varēs uzturēties viesnīcā bez maksas.  
 

• Līdz brīdim, kad tiks saņemts tests ar 
negatīvu atbildi (testu apmaksā tūrists 
vai to sedz apdrošināšanas polise, 
gadījumā, ja tās piedāvājumā iekļauta 
programma Covid-19), tūrists mitinās 
karantīnas numurā, kuru apmaksā pati 
viesnīca.  
 

• Atkārtota testa izmaksas sedz 
apdrošināšanas polise, gadījumā, ja tās 
piedāvājumā iekļauta programma 
Covid-19. 

Visi tūristi, kas 
ieradušies valstī ar 
negatīvu testu, 
smagas saslimšanas 
gadījumā tiks ārstēti 
slimnīcā – par valsts 
līdzekļiem un līdz 
brīdim, kad būs 
pilnībā izārstējušies. 
 

• Izmaksas sedz 
ceļotājs par saviem 
līdzekļiem vai 
apdrošināšanas 
kompānija, ja tās 
piedāvājumā iekļauta 
speciālā programma 
Covid-19. 

 
 

 


