Maledivy
– pojištění na Maledivách
Každé osobě na Maledivách může být nařízena povinná 14 - denní karanténa, a to např. pokud se pohyboval v blízkosti
osoby, u které test na koronavirus byl pozitivní. Pro takovéto případy je třeba preventivně počítat s nutností zakoupit
novou letenku (cca 1000 USD), uhradit náklady na dopravu do místa karantény (cca 500 USD) a zpět (cca 500 USD),
ubytování v karanténě po dobu 14 dní (14 x 150 USD = 2100 USD) a náklady na PCR test, tj. je potřeba mít rezervu ve
výši minimálně 4 500,- USD.
Mnohé české pojišťovny odmítají proplatit tyto náklady s tím, že Maledivy patří mezi země, kam se cestování
nedoporučuje. I když cestovní pojištění pojišťovny uzavřou, ve smluvních podmínkách bývá uvedeno, že pojištění neplatí
v zemích, u kterých MZV nedoporučilo cestování nebo doporučilo vyhnout se cestám do země. I když máte pojištění
sjednáno s českou pojišťovnou, doporučujeme sjednat si přes webovou stránku https://myallied.mv/type/inboundallied/new pojištění u maledivské pojišťovny Myallied za 25-45 USD, které doporučuje i oficiální státní agentura Malediv
pro podporu cestovního ruchu https://visitmaldives.com
– vízum a pobyt na Maledivách
Po příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu. Podmínkou je předložení pasu se strojově
čitelnou zónou, jehož doba platnosti je alespoň6 měsíců po příletu do ČR, dále potvrzení o zajištění hotelových služeb a
letenky pro let z Malediv v době maximálně 30 dnů od data příletu na Maledivy.
– koronavirus na Maledivách
Všichni cestovatelé musí předložit při příletu potvrzení o negativním výsledku PCR testu na koronavirus v angličtině,
přičemž cestující musí být otestován v době maximálně 96 hodin před odletem na Maledivy. Výjimku z předložení testu
tvoří děti do jednoho roku, dále občané Malediv, držitelé povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, držitelé
pracovních víz a posádky letadel a lodí. Potvrzení musí obsahovat jméno (dle pasu), číslo pasu, název a adresu testující
laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek by měl být předložen v papírové nebo
elektronické podobě při odbavování letu, a pokud je požadováno, také při příletu. V případě tranzitu s dobou převyšující
24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu. Každý turista je
povinen vyplnit na webové stránce https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create zdravotní kartu a nahrát do ní
negativní výsledek na PCR test

– příjezdový formulář do ČR
https://plf.uzis.cz/

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:
www.immigration.gov.mv – Imigrační úřad
http://www.health.gov.mv/ - Ministerstvo zdravotnictví
http://www.hpa.gov.mv/English/ - Agentura na ochranu zdraví
Oficiální maledivské help linky:
+960 1676
+960 73 77 004

Zdroj informací: https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/maledivy.html

