
 
 

 ל קריביאןרויאחברת השייט מדיניות החיסונים של 
 2021יוני ב 14

 

להפלגות היוצאות מנמלים בארה"ב )למעט נמלים בפלורידה(, רויאל קריביאן דורשת, כי כל האורחים 

ומעלה  12מגיל  יםאורחה, על כל 1.8.2021-ומעלה יהיו מחוסנים באופן מלא, והחל מה 16מגיל 

כלו להפליג עם להיות מחוסנים באופן מלא. אורחים צעירים יותר, שעדיין לא מורשים להתחסן יו

 ימים.ולים מסופרוטוקעליהם כן יחולו הצגת תוצאת בדיקת קורונה שלילית ו

 

בהפלגות היוצאות מנמלים בפלורידה, קיימת המלצה שכל האורחים יהיו מחוסנים באופן מלא. 

מהאורחים יהיו מחוסנים באופן  90%-בהתבסס על סקר שנערך בין האורחים, חברת השייט צופה שכ

את באופן מלא ויציגו תיעוד לכך, יידרשו למלא זלא. אורחים, שבאפשרותם להתחסן, אך טרם ביצעו מ

ילדים, שטרם מורשים להתחסן  אחר פרוטוקול הבריאות ולעבוד בדיקות נוספות על חשבונם הפרטי.

 יידרשו לעבור בדיקות ללא תשלום ויחולו עליהם פרוטוקולי הבריאות.

 

רישת ההתחסנות היא רק אחת מבין שכבות ההגנה הרבות שננקטו להבטחת שלום האורחים, ד

הבטיחות כוללים צוותי ואמצעים נוספים להבטחת הבריאות הצוות והקהילות בהן האוניות עוגנות. 

 יון.מתקדמת על האונייה ודגש מיוחד על ניק אוורוראוניות מחוסנים, ביצוע בדיקות, מערכת 

 

הפלגות מנמלי ארה"ב, בשיתוף עם חברת השייט עדיין עובדת על הצעדים האחרונים לחידוש ה

והרשויות המקומיות, במטרה לענות על כל הדרישות  (CDC) עתןיומנמרכז לבקרת מחלות ה

מצב  תמשיך לעשות הערכותרויאל קריביאן . חברת עשתההפדרליות והמקומיות, כפי שתמיד 

בריאות הרשויות דרישות בהתאמה ל הבטיחותולהבטחת הבריאות  הננקטים אמצעיםהעדכן את תו

 והרשויות הפדרליות והמקומיות.

 

 :כדלהלן נכון לעכשיוהיא מדיניות החיסונים, התואמת את הדרישות המקומיות, 

 

 מחוסנים באופן מלא כנגד הומעלה  16אורחים מגיל  :בהפלגות מסיאטלCOVID-19 

 .יוכלו להפליג ,(12אורחים מגיל יחול על  1.8.2021תאריך מה)

 :מאוד שכל האורחים המפליגים יהיו מחוסנים באופן מלא,  מומלץ בהפלגות מפלורידה 

אם יש באפשרותם לעשות זאת. אורחים שאינם מחוסנים, או לא הציגו הוכחת התחסנות, 

 למלא אחר פרוטוקולים מסוימים על חשבונם הפרטי. ויידרשו לעבור בדיקות 

בהתבסס על סקר שנערך בין האורחים, חברת השייט צופה טרם נקבעו העלויות הסופיות, 

 .לאמהאורחים יהיו מחוסנים באופן מ 90%-שכ

 :מחוסנים באופן מלא כנגד הומעלה  12אורחים מגיל  בהפלגות מטקססCOVID-19  

 .יוכלו להפליג

 :מחוסנים באופן מלא כנגדהומעלה  16אורחים מגיל  בהפלגות מאיי הבהאמה 

 COVID-19 (12אורחים מגיל יחול על  1.8.2021תאריך מה), יוכלו להפליג. 

 :מחוסנים באופן מלא כנגד ה 18אורחים מגיל  בהפלגות מקפריסיןCOVID-19 , 

 שלילית יוכלו להפליג. ת קורונהבדיק עם תוצאת 18ואורחים מתחת לגיל 

  מחוסנים באופן מלא כנגד ה 18אורחים מגיל  :מספרדבהפלגותCOVID-19 , 

 שלילית יוכלו להפליג. ת קורונהבדיק עם תוצאת 18ואורחים מתחת לגיל 

 


