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Ārlietu ministrija aicina apzināties riskus, kas saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos

Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Vēršam uzmanību, ka šī informācija var nebūt pilnīga,
jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ aicinām vienmēr precizēt šos
jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par
zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā.
Informācija par došanos uz ārvalstīm: šeit.
Saistībā ar Covid-19 strauju izplatību pasaulē Hondurasas varas iestādes veic dažādus pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai.
Pilnībā vakcinētas personas var ieceļot Hondurasā uzrādot vakcinācijas sertifikātu digitālā vai papīra formātā;
Personas, kuras nav pilnībā vakcinētas, var ieceļot Hondurasā uzrādot negatīvu PCR vai antigēna testa rezultātu (kas veikts ne
agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas);
Visiem ceļotājiem, kas ieceļo Hondurasā vai izceļo no tās, irjāaizpilda imigrācijas iepriekšējas atļaujas veidlapa. E-pastā
saņemtais apstiprinājums jāizdrukā un jāuzglabā līdz ceļojuma beigām;
Publiskās vietās, tai skaitā lidostā, jāievēro sociālās distances nosacījumi, jālieto deguna un mutes aizsargmaskas;
Personām, kurām pēdējā mēneša laikā tika diagnosticēts Covid-19, jāuzrāda negatīvs antigēna tests (veikts ne agrāk kā 72
stundas pirms ceļojuma). Ja kāda iemesla dēļ testa rezultāts joprojām ir pozitīvs, jāuzrāda medicīniskā izziņa no klīnikas, kurā
persona ārstējās un kurā norādīts datums, kad tika diagnosticēts Covid-19 (ieskaitot testa kopiju), kā arī apstiprinājums par
atveseļošanos. Šī prasība ir piemērojama neatkarīgi no tā, vai persona ir pilnībā vakcinēta vai nē.
Bērniem un jauniešiem, kas ceļo uz Hondurasu, ir jāievēro tādas pašas prasības kā pieaugušajiem.
Noderīga informācija un rekomendācijas saistībā ar korona vīrusu Latvijā pieejamas Latvijas Slimību profilakses un kontroles
centra tīmekļa vietnē.
Drošības situācija
Ārlietu ministrija aicina ceļotājus ievērot piesardzību, uzturoties Hondurasā. Lai arī drošības situācija valstī ir stabilizējusies,
joprojām ir iespējami protesti un demonstrācijas. Aicinām ceļotājus izvairīties no atrašanās masu pulcēšanās un demonstrāciju
norises vietās. Saskaņā ar valsts likumdošanu ārvalstniekiem ir aizliegts veikt jebkādas politiskās aktivitātes, tajā skaitā piedalīties
protesta akcijās.
Tā kā valstī ir augsts noziedzības līmenis, iesakām ievērot piesardzību, ceļojot valsts teritorijā un jo īpaši diennakts tumšajā laikā.
Aicinām atturēties no ceļošanas vienatnē. Īpaša piesardzība jāievēro lielajās pilsētās: Tegusigalpā, Seibā (La Ceiba) un San Pedro
Sula. Nav ieteicams ceļot uz Mosquita reģionu. Uzbrukuma gadījumā nepretoties.
Lietus un viesuļvētru sezona Hondurasā ilgst no jūnija līdz novembrim. Apmeklējot valsti šajā laikā, aicinām ceļotājiem sekot līdzi
laika ziņām un ievērot piesardzību.
Vietējie likumi un paražas

Hondurasā par noziegumiem, kas saistīti ar narkotisko vielu transportēšanu, izgatavošanu, realizāciju vai glabāšanu, draud 15-20
gadu cietumsods un 40 000 – 200 000 EUR naudassods.
Ieceļošanas noteikumi un vīzas
Latvijas pilsoņiem, ieceļošanai Hondurasā uz laiku līdz 30 dienām vīza nav nepieciešama, bet var lūgt uzrādīt atpakaļceļa
biļeti. Latvijas nepilsoņiem, ieceļošanai Hondurasā, ir jānoformē vīza. Informāciju par vīzas noformēšanas kārtību var saņemt
Hondurasas vēstniecībā Zviedrijā: http://www.hondurasembassy.se/. Atgādinām, ka pasei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus no
ieceļošanas brīža Hondurasā.
Veselība
Hondurasā ir augsts risks inficēties ar malāriju, ir apstiprināti Čikungunjas vīrusa un denges drudža gadījumi. Iesakām pirms
ceļojuma iepazīties ar aktuālo informāciju par slimībām un to izplatības teritorijām, kas atrodama Slimību profilakses un kontroles
centra tīmekļa vietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, kā arī angļu valodā Pasaules Veselības
organizācijas tīmekļa vietnē: http://www.who.int/countries/en/, savukārt konsultācijas par ceļotāju un tropu slimību profilaksi
pirms ceļojumiem uz ārzemēm, kā arī iespēja vakcinēties pieejama Latvijas Infektoloģijas
centrā: https://www.aslimnica.lv/lv/content/vakcinacijas-kabinets.
Ja esat nonācis ārkārtas situācijā
aicinām nekavējoties sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26337711 vai
e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv, viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas lietotni “Ceļo droši” un sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā
departamenta Facebook kontam: www.facebook.com/celodrosi. Tā kā valstī nav Latvijas pārstāvniecības, informējam, ka
konsulāro palīdzību iespējams saņemt Latvijas goda konsulātā Tegusigalpā, sazinoties ar Latvijas goda konsulu Jimmy Roberto
Kafie Handal, epasts jk@dicosa.net, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecībās.

Ceļojumu brīdinājumam ir rekomendējošs raksturs un tas neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām
izbraukt no Latvijas.

https://www.mfa.gov.lv/lv/hondurasa-celojumu-bridinajumi

