VEILIG REIZEN ALS TOERIST
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Passagiers kunnen zorgverzekeringen
afsluiten voorafgaand of bij aankomst in
Turkije met hun tickets van aangesloten
luchtvaartmaatschappijen, bij
verkooppunten op vliegvelden voor de
douane, online en bij reisorganisaties.
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Bij aankomst op het vliegveld worden aan
passagiers en andere personen diensten
verleend volgens regels en richtlijnen ter
voorkoming en beperking van COVID-19.
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Op het vliegveld, voor de paspoortcontrole, doorloopt elke passagier een
warmtemeting door middel van een
temperatuurcheck.
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TESTRESULTATEN: NEGATIEF!
GENIET VAN UW VAKANTIE. *

Als er aanwijzingen zijn dat een passagier
COVID-19 heeft, wordt de passagier in
quarantaine geplaatst in een geïsoleerd
gebied op de luchthaven en getest.

* In het geval dat er symptomen
optreden na aankomst bij het hotel,
gaat de procedure verder bij stap 7.

6

8

Voordat de gast wordt behandeld in
Turkije, dient hij/zij de behandelingsmethodologie en het medicinale
protocol te accepteren die van kracht
zijn in Turkije.

ISOLATIEKAMER

IN HET ZIEKENHUIS
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Als de isolatieperiode langer duurt dan de
geplande reisperiode, kunnen de extra
accommodatiekosten mogelijk gedekt
worden door het hotel.

Als de passagier, waarbij een
COVID-test is afgenomen, ernstige
symptomen vertoond, wordt hij/zij in een
isolatieruimte geplaatst voor 2 uur in
afwachting van de testresultaten. Als het
resultaat positief is, wordt de passagier naar
het ziekenhuis verwezen voor behandeling.

ISOLATIEKAMER

Nadat een passagier naar het
ziekenhuis is vervoerd, besluit het
medisch team of de behandeling
plaatsvindt in het ziekenhuis
of in een hotel.

IN HET HOTEL

* Behandelingskosten worden
vergoed door Toeristen
Bescherming en Ondersteuning
Verzekering
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Als de passagier niet de isolatieperiode in
Turkije wil doorbrengen en liever terug naar
Nederland wil keren, is het aan de luchtvaartmaatschappij en de gezagvoerder
of de passagier wordt toegestaan aan
boord van de terugvlucht.

BESLUIT LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ

IN LAND VAN
HERKOMST
BEZOEKER
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Als de passagier symptomen vertoond
na aankomst in het hotel, zal hij/zij
naar het ziekenhuis worden gebracht.
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Als de passagier die naar het
ziekenhuis is gebracht, positief test op
COVID-19, is dezelfde procedure van
toepassing als op de luchthavens.
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Als het land van herkomst een quarantaineperiode verplicht aan terugkerende
passagiers, kan de persoon in kwestie getest
worden bij een van de 135 testlocaties
verspreid door heel Turkije of bij testlocaties
op het vliegveld voor de douane en
terugvliegen met het testresultaat.
Kosten van de test bedragen € 15,-.

