חוזר לקוחות  – 18/21עדכון טיסות לקוריאה ומגבלות קורונה בקוריאה
( 10באוגוסט )2021
לקוחות יונאקו יקרים,
להלן עדכון אודות השפעת החלטות קבינט הקורונה על נוסעים השבים מקוריאה ,וכן באשר למגבלות הקשורות
לטיסות לקוריאה.

הנחיות לשבים מקוריאה

בהתאם להחלטת קבינט הקורונה ,החל מיום שני  16באוגוסט דרום קוריאה מסווגת כמדינה בסיכון והשבים
מקוריאה .בעת הנחיתה יש לבצע בדיקת קורונה ולשהות בבידוד עד לקבלת התוצאות.

מצב טיסות לקוריאה

.
תיירות .ניתן להוציא
כל הישראלים הטסים לקוריאה צריכים להוציא ויזה מראש .אין אפשרות לקבל ויזה לביקור
אשרה לנסיעות עסקיות חיוניות בלבד .יש להמציא מכתב הזמנה מחברה בקוריאה המוכיח את חשיבות הביקור
ודחיפותו ומדוע אי אפשר לקיים את הפגישות בזום .הביקורים הינם לתקופות קצרות של עד שבוע למעט מקרים
חריגים.
כל הזרים הנכנסים לקוריאה עוברים בדיקת קורונה עם הנחיתה ועליהם לשהות בבידוד במלונית קורונה לתקופה
של  14יום על חשבון הנוסע .ניתן להוציא פטור מבידוד לצורכי נסיעות קצרות .על הנוסע להתקין אפליקציה
למעקב ויתקשרו אליו מידי יום לבדוק את מצבו .על הנוסע חלות הגבולות שונות כגון איסור ביקור במקומות
תיירותיים ,נסיעה בתחבורה ציבורית או מוניות ועוד.

חלק מהחברות הגדולות בקוריאה אוסרות על עובדיהן להיפגש עם זרים המגיעים מחו״ל או מגבילות ביקור
במתחמי החברה  -יש להתעדכן מול השותף המקומי.
בשל המצב ,עובדים רבים בקוריאה עברו לעבודה מהבית ,ולכן פגישות עסקיות עלולות להוות קושי  -מומלץ
להתעדכן מול השותפים המקומיים.
נכון לתחילת חודש אוגוסט ,טורקיש איירליינס לא מהווה אפשרות לטיסה בשל ביטול הטיסות בין תל אביב
לאיסטנבול .אפשרות לטיסה לקוריאה הן דרך דובאי או דרך אירופה (גרמניה ,צרפת).
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מגבלות הקורונה בקוריאה
קוריאה חווה בימים אלו גל רביעי ,עם ממוצע של כ 1,800 ~1,500-מאומתים חדשים ביום (רובם בסיאול
וסביבתה) והשלטונות בקוריאה העלו את רמת הריחוק החברתי בסיאול וסביבתה לרמה  ,4הגבוהה ביותר
הכוללת את המגבלות הבאות:
 חובת עטיית מסכה במשך היום איסור על מפגשים של יותר מ 4-אנשים .משעה  18:00חל איסור על מפגש של יותר מ2-אנשים.
 מהשעה עשר בערב מסעדות פועלות רק במשלוחים .פאבים ,מועדוני ריקודים ,מועדוני קריוקי וכו׳סגורים.
 השהייה במתקני ספורט סגורים מותרת למשך שעתיים לאדם .במידה ועושים שימוש בהליכון ,יש לשמורעל מהירות נמוכה ל  6-קמ״ש .כלל מתקני הספורט מחוייבים לסגור עד השעה 22:00
 הלימודים בקוריאה מתקיימים באופן מקוון אירועי ספורט מתקיימים ללא צופים. אירועי דת ותפילות הועברו לרשת.====================
המידע הכלול במזכר זה הינו תמציתי ונמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואי ן במידע כדי להוות ייעוץ כלשהו .לקבלת פרטים נוספים ,אנא
פנו לדן קריבולוטי ממשרדינו בתל-אביב ,בדוא"ל  dan@yonaco.comו/או בטלפון  ,03-6998771או לאחראי על הטיפול בענינכם בקבוצת
יונאקו.
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