Eurostar și-a reluat circulația către Europa
continentală în condiții drastice de călătorie
26 decembrie 2020
Călătoriile din Marea Britanie către Europa continentală s-au reluat în
anumite condiții, spun reprezentanții Eurostar.
Acest lucru înseamnă că pot fi operate
serviciile Eurostar, potrivit unui comunict de
presă de vineri. În cazul călătoriilor la Paris
și Lille sunt valabile restricții. Acestea se
aplică călătoriilor efectuate de către cetățenii
și rezidenții francezi, cu puține excepții. Toți
clienții care călătoresc la Paris sau Lille
trebuie să furnizeze un test negativ PCR
COVID efectuat în Regatul Unit cu mai puțin
de 72 de ore înainte de călătorie.
Alternativ, sunt acceptate unele tipuri de teste antigenice. Important – aflați mai multe
detalii oficiale aici. De asemenea, toți clienții trebuie să poarte o declarație pe proprie
răspundere în care declară că nu prezintă niciun simptom COVID-19.
În cazul călătoriilor la Bruxelles, au fost anunțate noi reguli pentru călătoriile din Regatul
Unit în Belgia între 23 și 31 decembrie. Acestea restricționează călătoriile către cetățenii
și rezidenții belgieni, cu câteva excepții limitate. Începând cu 25 decembrie, va fi necesar
un test PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de sosire pentru toți
nerezidenții, indiferent de naționalitatea lor. Un test antigen nu va fi acceptat de către
autorități.
Toți pasagerii cu vârsta peste 16 ani trebuie să completeze un formular online de tip
origine-destinație atunci când călătoresc sau se întorc în Belgia. Formularul trebuie
completat online în termen de 48 de ore de la plecare. Sunt interzise călătoriile la
Bruxelles pentru a face conexiuni mai departe spre Olanda, Germania sau orice altă
destinație din afara Belgiei. În cazul călătoriilor în Olanda sunt permise doar cele
esențiale. Toți clienții trebuie să primească dovada unui rezultat negativ al testului PCR
cu mai puțin de 72 de ore înainte de călătorie. Pentru toate destinațiile, autoritățile aplică
controale stricte la sosire și este posibilă retrimiterea înapoi a pasagerilor către Marea
Britanie, dacă nu sunt îndeplinite cerințele pentru călătorie.
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