Hälsoregler för resa till Sri Lanka
Gäller för gruppturistresor med ankomst till Sri Lanka den 7 april 2021 och tills vidare.
Dessa hälsoregler gäller endast för internationella turister som besöker Sri Lanka med
turistvisum. För personer med giltigt uppehållstillstånd, med dubbla medborgarskap och
lankesiska medborgare som väljer att resa med en turistgrupp är det valfritt att följa reglerna.
Inget förhandsgodkännande krävs från utrikesministeriet eller den civila luftfartsmyndigheten.
Det finns ingen minimitid för vistelsen i Sri Lanka.
Innan påstigning
Resenären ska ha med sig följande:
1. Giltigt turistvisum, som man ansöker om på Internet. Se www.eta.gov.lk.
Innan visum sökes ska resenären ha ordnat:
•

Förhandsbekräftad bokning på ett certifierat Safe & Secure-hotell. Beroende på hur länge
besöket varar och på resenärens vaccinationsstatus gäller 24 – 48 timmar för
vaccinerade och 14 dagar för icke vaccinerade resenärer. Hotellbokning kan göras
genom direktkontakt med hotellet, genom resebyrå eller OTA. Det är tillåtet att byta från
ett certifierat hotell till ett annat och att använda alla hotellets faciliteter. Se
www.srilanka.travel/helloagain.

•

Lokal covid-reseförsäkring som kostar 12 amerikanska dollar och gäller i en månad. Den
täcker förluster på upp till 50.000 dollar och är obligatorisk oavsett vaccinationsstatus.

•

Betalning för PCR-tester (40 dollar per test); hur många tester som krävs beror på
vaccinationsstatus, antal besöksdagar och ålder enligt följande:
* för vaccinerade resenärer 1 PCR-test vid ankomst,
* för icke vaccinerade resenärer 2 PCR-tester, vid ankomst respektive avresa;
om besöket varar mindre än fem dagar krävs inget test vid avresan.
* för barn under 2 år behövs inget PCR-test.
* för barn 2 – 12 år: barn som är vaccinerade behöver bara testas vid
ankomsten; barn som inte är vaccinerade behöver bara testas vid avresan.

2.

Negativt PCR-test som gjorts inom 72 timmar före avresan.

3. Ordnad flygplatstransfer, vilket ombesörjes antingen av det certifierade Safe & Securehotell man avser att bo på eller en certifierad Safe & Secure-resebyrå.

Vaccinerade resenärer
1.
•

Resenärer som fått de rekommenderade doserna av covid-vaccin och anländer efter det
att två veckor passerat sedan den sista dosen räknas som vaccinerade.

•

Alla vaccinationer som accepteras av ursprungslandet är godkända också i Sri Lanka.

•

Barn under 12 år får följa med föräldrar/vårdnadshavare om dessa är helt vaccinerade.
* Barn 2 år och äldre måste PCR-testas vid ankomsten.
* Barn under 2 år är undantagna från kravet på PCR-testning, men om
föräldrarna/vårdnadshavarna utvecklar symptom på covid-19 eller vid PCR-test
visar sig vara covid-positiva, måste även de små barnen testas.

2.
På flygplatsen uppvisas följande:
a. Negativt PCR-test taget inom 72 timmar före avresan, avfattat på engelska,
b. Originalkopia av vaccinationsintyg, likaså på engelska.
c. Ifylld Health Declaration Form (hälsodeklaration).
3.
Resenärer ska bo på ett certifierat Safe & Secure-hotell tills det PCR-test som krävs för inresa har
genomförts (24 – 48 timmar). Resenärerna har rätt att använda alla hotellets faciliteter.
4.
När PCR-testet gjorts och det visat sig vara negativt är det tillåtet att lämna turistgruppen.
Hotellets läkare utfärdar då ett intyg som redovisar vaccinationsstatus och resultatet av PCRtestet.

Icke-vaccinerade resenärer
1.

•
•
•

Resenärer som inte har slutfört sin covid-19-vaccination eller anländer till Sri Lanka
mindre än två veckor efter vaccinationen, eller ledsagar barn över 12 år som inte är
vaccinerade, räknas som icke-vaccinerade.
Barn under 12 år är undantagna från kravet på PCR-test vid ankomsten, men barn
mellan 2 och 12 år måste testas vid avresan.
Om föräldrar/vårdnadshavare utvecklar symptom eller vid PCR-test visar sig vara
covid-positiva måste även de små barnen (under 2 år) PCR-testas.

2.
På flygplatsen ska resenären uppvisa:
a. Negativt PCR-test taget inom 72 timmar före avresan, avfattat på engelska.
a. Ifylld Health Declaration Form (hälsodeklaration).
3.
Vid ankomsten ska resenären genomgå ett PCR-test och sedan bo på ett certifierat Safe &
Secure-hotell i 14 dagar. Resenärer får välja vilket certifierat hotell de vill bo på, och får
använda alla hotellets faciliteter. Resenärer får också besöka godkända sevärdheter
tillsammans med sin turistgrupp. Se www.srilanka.travel/helloagain.
4.
Det andra PCR-testet:
a. Om besöket varar längre än 14 dagar ska det andra testet göras 11 – 14 dagar efter
ankomsten. Om både det första och det andra testet är negativt, får resenären lämna sin
turistgrupp. Hotellets läkare utfärdar då ett intyg som redovisar vaccinationsstatus och
resultat av PCR-tester.
b. Om besöket varar 5 – 14 dagar ska det andra PCR-testet göras 24 – 48 timmar före
avresan.
c. Om besöket varar mindre än 5 dagar behöver inget PCR-test göras före avresan.

Uppdaterat den 19 april 2021

