Prasība pašizolēties saskaņā ar ārkārtas pilnvaru (koronavīruss) (Vispārīgie nosacījumi)
(Gērnsija) (Nr. 10) noteikumiem, 2020. gads
Ikvienam, kurš ierodas Gērnsijā no jebkuras pasaules valsts, pirms vai pēc ierašanās ir jāsniedz informācija
par ceļojumu.
Ja 7 dienu laikā tieši pirms ierašanās Gērnsijā jau esat elektroniski sniedzis informāciju par savu ceļojumu,
izmantojot “Ceļojumu izsekotāju” (Travel Tracker), jums šī informācija ir jāatjaunina, ja tā vairs nav precīza.
Ja vēl neesat sniedzis šo informāciju, jums tas jādara, ierodoties Gērnsijā.
“Ceļojumu izsekotājs” informēs jūs par jūsu obligātās pašizolēšanās periodu un nosacījumiem un
ierobežojumiem, kas uz jums attieksies, kad jums vairs nebūs nepieciešams pašizolēties. Jums jāatzīmē
attiecīgā rūtiņa 1.-5. punktā, kas attiecas uz jums, un jāparaksta veidlapa, lai apstiprinātu, ka esat sapratis
savas saistības.
Papildus atbilstošam dokumentu, kas pierāda jūsu identitāti, jebkurš muitas darbinieks, policists vai cits
attiecīgais darbinieks, kuram tas nepieciešams, var jums pieprasīt arī iesniegt papildu ceļošanas dokumentus
vai papildu informāciju par ceļojumu.
Ja persona to neizdara, kad tas tiek prasīts, vai sniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju vai
dokumentus, viņu var saukt pie atbildības un, ja viņu notiesā, var piespriest maksāt naudas sodu līdz pat
2000 sterliņu mārciņām.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

1. Ja “Ceļojumu izsekotājs” ir jums paziņojis, ka uz jums neattiecas pašizolācijas prasības (jūs NEESAT bijis
nevienā 2., 3. vai 4. kategorijas valstī 7 dienas pirms ierašanās Gērnsijā):
“Ceļojumu izsekotājs” man ir paziņojis, ka uz mani neattiecas nekādas pašizolācijas vai testēšanas
prasības.

2. Ja “Ceļojumu izsekotājs” ir jums paziņojis, ka uz jums attiecas 2. kategorijas iespēja (jūs NEESAT bijis
nevienā 3. vai 4. kategorijas valstī vai reģionā 7 dienas pirms ierašanās Gērnsijā):
“Ceļojumu izsekotājs” man ir paziņojis, ka uz mani attiecas 2. kategorijas iespēja UN es vēlos to
izmantot.
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Es apstiprinu, ka esmu izlasījis un sapratis savu pienākumu:
- pēc ierašanās paņemt sev uztriepi;
- pašizolēties, līdz brīdim, kad saņemu negatīvu testa rezultātu pēc uztriepes noņemšanas ierašanās
dienā;
- ievērot nosacījumus un ierobežojumus pastiprinātā pasīvā kontrolē, pat ja mans testa rezultāts ir
negatīvs;
- ierasties papildu uztriepes noņemšanai aptuveni 7. dienā pēc ierašanās Gērnsijā; un
- ievērot nosacījumus un ierobežojumus pasīvā kontrolē līdz attiecīgā 14 dienu perioda beigām (skat.
datuma zīmogu uz savas kvīts).

3. Ja “Ceļojumu izsekotājs” ir jums paziņojis, ka uz jums attiecas 3. kategorijas iespēja (jūs NEESAT bijis
nevienā 4. kategorijas valstī vai reģionā 7 dienas pirms ierašanās Gērnsijā):
“Ceļojumu izsekotājs” man ir paziņojis, ka uz mani attiecas 3. kategorijas iespēja UN es vēlos to
izmantot.
Es apstiprinu, ka esmu izlasījis un sapratis savu pienākumu:
- pēc ierašanās paņemt sev uztriepi;
- pašizolēties līdz attiecīgā 14 dienu perioda beigām, JA VIEN es nesaņemu negatīvu testa rezultātu
pēc uztriepes noņemšanas 7. dienā vai ap šo laiku;
- ierasties papildu uztriepes noņemšanai aptuveni 7. dienā pēc ierašanās Gērnsijā; un
- ievērot nosacījumus un ierobežojumus pastiprinātā pasīvā kontrolē līdz attiecīgā 14 dienu perioda
beigām (skat. datuma zīmogu uz savas kvīts) pat tad, ja saņemšu negatīvu testa rezultātu pēc
uztriepes paņemšanas 7. dienā vai ap šo laiku.

4. Ja “Ceļojumu izsekotājs” jums ir paziņojis, ka uz jums attiecas 4. kategorijas pašizolācijas prasības VAI ja
jūs NEVĒLATIES izvēlēties nevienu no iepriekšminētajām iespējām, kad:
“Ceļojumu izsekotājs” man ir paziņojis, ka man NAV pieejama neviena no iepriekš minētajām
iespējām.
“Ceļojumu izsekotājs” man ir paziņojis, ka man ir pieejama kāda no iepriekš minētajām iespējām,
BET es nevēlos izmantot nevienu no tām.
Es apstiprinu, ka esmu izlasījis un sapratis savu pienākumu pašizolēties līdz attiecīgā 21 dienu perioda beigām
(skat. datuma zīmogu uz savas kvīts).
Es arī saprotu, ka:
- man nav obligāti jāpaņem sev uztriepe obligātās pašizolācijas perioda 13. dienā vai ap to laiku, bet,
ka es drīkstu beigt pašizolēties pirms attiecīgā 21 dienas perioda beigām TIKAI un VIENĪGI TAD, JA
saņemu negatīvu testa rezultātu pēc šīs uztriepes veikšanas;
- man nav pienākums paņemt sev uztriepi pēc ierašanās, bet esmu aicināts to darīt, lai palīdzētu
Sabiedrības veselības dienestam izsekot kontaktiem un novērst COVID-19 izplatīšanos. Es arī saprotu,
ka negatīvs uztriepes testa rezultāts pēc ierašanās nesamazinās manu obligātās pašizolācijas periodu.
- Man pēc iespējas ātrāk jāreģistrē dati par visiem citiem cilvēkiem, ar kuriem kopā es izolēšos, kā to
prasa Gērnsijas iestādes (attiecīgās vietnes adrese ir norādīta jūsu kvītī); un,
- ja es ieceļoju kopā ar bērnu, kurš vēl nav sasniedzis 12 gadu vecumu, no 4. kategorijas valsts vai
reģiona, kur es beidzu pašizolēties pirms attiecīgā 21 dienas perioda beigām, šis bērns NEDRĪKST
apmeklēt skolu, bērnudārzu vai bērnu aprūpes iestādi līdz attiecīgā 21 dienas perioda beigām.
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Esmu arī iepazinies ar pielikumu 2020. gada 22. decembra noteikumiem par ierašanos Gērnsijā un saprotu,
kādas ir sekas, pašizolējoties (norobežojoties) kopā ar citiem mājsaimniecības locekļiem.
5. Ja jums ir atbrīvojums (tostarp izņēmuma variācija):
Man ir atbrīvojums (tostarp izņēmuma variācija), ko es uzrādīšu, ierodoties Gērnsijā.
Es apstiprinu, ka man ir atbrīvojums (tostarp izņēmuma variācija), kas pieļauj noteiktu darbību veikšanu,
pamatojoties uz to, ka es ievēroju šajā atbrīvojumā noteiktos nosacījumus, bet citādi man ir jāievēro
attiecīgais obligātais pašizolācijas periods (atkarībā no tā, kuras kategorijas pašizolācijas prasības tiek
piemērotas) vai jāievēro citi nosacījumi atbilstoši atbrīvojuma noteikumiem.

Visiem:
Es apstiprinu, ka esmu sniedzis patiesu, precīzu un aktuālu informāciju par savu ceļojumu tieši 7 dienas pirms
ierašanās Gērnsijā (tostarp informāciju, kas sniegta elektroniski izmantojot “Ceļojumu izsekotāju”), un ka es
saprotu, ka gadījumā, ja es neievērošu iepriekšminētās saistības, nosacījumus un/vai ierobežojumus, mani
var saukt pie atbildības un, ja mani notiesās, man var piespriest naudas sodu vai brīvības atņemšanu atbilstoši
noteikumiem.

Paraksts

………………………………………………………………………...
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Datums

…………………………..............

Datu aizsardzība
Gērnsija, Oldernija un Sārka un visas to komitejas (attiecīgā gadījumā) var apstrādāt jūsu datus, lai
pārbaudītu, novērstu, kontrolētu un mazinātu COVID-19 slimības radītos riskus dzīvībai un sabiedrības
veselībai. Katra organizācija pieprasīs atšķirīga veida informāciju par jums, bet tās visas izmantos
nepieciešamo informācijas minimumu, lai veiktu nepieciešamās darbības.
Sīkāku informāciju par to, kā Gērnsijas iestādes apstrādā jūsu personas datus saistībā ar COVID 19 pandēmiju,
varat atrast vietnē https://covid19.gov.gg/privacy.

Dienesta lietošanai:
Pasažierim izsniegta kvīts

Ierēdnis
Lidojums/prāmja brauciens u.tml.

Datums
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Prasība pašizolēties saskaņā ar ārkārtas pilnvaru (koronavīruss) (Vispārīgie nosacījumi)
(Gērnsija) (Nr. 10) noteikumiem, 2020. gads
Pasažiera kvīts
Jūsu attiecīgais 21 dienu periods beidzas plkst. 00:01:

Ja tie attiecas uz jums, nosacījumi un ierobežojumi, kas nepieciešami pastiprinātā pasīvajā kontrolē un
pasīvajā kontrolē, ir izklāstīti informatīvajā lapā, kas jums izsniegta reģistrācijas laikā. Tie ir atrodami arī
vietnē https://covid19.gov.gg/guidance/travel/phase5c un “Ceļojumu izsekotājā”.
Ja vien jums nav atbrīvojuma, kas pieļauj noteiktu darbību veikšanu, jūsu pašizolācija sākas TAGAD. Jums
NEKAVĒJOTIES jādodas uz savu pašizolācijas vietu.
Jūs NEDRĪKSTAT izmantot sabiedrisko transportu un NEDRĪKSTAT iet ar kājām uz savu pašizolācijas vietu.
Tādēļ jums jāizmanto taksometrs vai jālūdz kādam ģimenes loceklim, lai atved jūs mājās no lidostas.
Jūs NEDRĪKSTAT apstāties pie veikala vai iegriezties citās telpās, kur varat nonākt kontaktā ar citiem
cilvēkiem. Jums jāveic VISI SAPRĀTĪGIE PASĀKUMI, lai izvairītos no jebkāda kontakta ar citiem cilvēkiem,
dodoties uz savu pašizolācijas vietu.
Ja jūs neievērosiet pašizolāciju atbilstoši iepriekšminētajiem noteikumiem, jūs var saukt pie atbildības un,
ja jūs atzīs par vainīgu, jums var piespriest naudas sodu līdz pat 10 000 mārciņām un/vai paturēt
apcietinājumā līdz pat 14 dienām.
Ja pašizolācijas laikā jums parādās kādi simptomi, piemēram, drudzis, muskuļu sāpes bez acīmredzama
iemesla, izteikts nogurums, galvassāpes, smaržas/garšas zudums, ilgstošs klepus, sāp kakls vai trūkst elpas,
jums JĀZVANA pa klīniskās palīdzības tālruni 01481 756938 vai 01481 756969, lai NEKAVĒJOTIES saņemtu
padomu un pieteiktos uz testu.
Ja plānojat pašizolēties (norobežoties) kopā ar citiem mājsaimniecības locekļiem, jums uzmanīgi jāizlasa
pielikums noteikumiem par ierašanos Gērnsijā, jo īpaši prasība, kas paredz, ka pārējiem mājsaimniecības
locekļiem arī vajag pašizolēties jūsu pašizolācijas laikā un ka viņiem ir jāveic 13. dienas tests. Ceļotāji, kuri
saņem negatīvu 13. dienas testu, var nekavējoties beigt pašizolēties, tomēr tiem, kas norobežojušies kopā ar
citiem mājsaimniecības locekļiem, pirms beigt pašizolāciju, ir jāsagaida, kamēr visi mājinieki būs saņēmuši
negatīvu testa rezultātu.
Jums pēc iespējas ātrāk jāreģistrē dati par citiem cilvēkiem, ar kuriem kopā jūs pašizolēsieties
(norobežosieties), kā to prasa Gērnsijas iestādes, lai ļautu Sabiedrības veselības dienestam izdot attiecīgus
paziņojumus un lai Gērnsijas iedzīvotāji būtu drošībā. Sīkāka informācija ir atrodama šeit:
https://www.gov.gg/isolatetogether
Ja Gērnsijā ieceļo bērns, kas vēl nav sasniedzis 12 gadu vecumu un kurš iepriekšējās 14 dienas ir pavadījis 4.
kategorijas valstī vai reģionā, meklējiet papildu informāciju vietnē https://covid19.gov.gg/guidance/travel
Lūdzu, izlasiet pašizolācijas norādījumus, kā arī reģistrācijas laikā izsniegto informatīvo lapu. Šī informācija ir
pieejama arī vietnē: https://covid19.gov.gg/support/protect.
Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet vietni: https://covid19.gov.gg/guidance/travel.
5

