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Israël wil in mei stapsgewijs weer buitenlandse toeristen toelaten. Voorwaarde is wel
dat deze gevaccineerd zijn tegen corona.
Bij de eerste stap vanaf 23 mei stelt het land zijn grenzen open voor groepen
gevaccineerde buitenlandse toeristen. Dit gebeurt in overeenstemming met de
richtlijnen van de ministeries van Toerisme en Gezondheid, meldt het
verkeersbureau van Israël.

In dit kader wordt vanaf 23 mei eerst een gelimiteerd aantal groepen toegelaten.
Dit aantal wordt verder uitgebreid op basis van de gezondheidssituatie en voortgang
van het programma.
Individuele reizigers worden in de tweede fase toegelaten. Het is nog niet bekend
wanneer dat precies is. Hierbij zullen gezondheidsoverwegingen de tijdlijn bepalen.
Alle bezoekers zijn verplicht om een PCR-test te ondergaan voordat ze aan boord
stappen van een vlucht naar Israël en een serologische test bij aankomst op Ben
Gurion Airport om hun vaccinatie te verifiëren. Met een serologische test kunnen
antistoffen tegen het coronavirus in het bloed worden vastgesteld.
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In de tussentijd blijven gesprekken plaatsvinden met de verschillende landen om
overeenstemming te bereiken over het valideren van een vaccinatiebewijs en het
afschaffen van de noodzaak voor een serologische test.
De komende dagen worden de verdere details bekend gemaakt.
Israël heeft zich na het uitbreken van het coronacrisis praktisch van de buitenwereld
afgesloten. Buitenlanders werden alleen in hoge uitzondering toegelaten
Het land, met circa 9 miljoen inwoners, voert sinds 19 december een succesvolle
vaccinatiecampagne.
Parallel aan de voortgang van de inentingscampagne begon de regering met
versoepelingen, waarvan ook het toerisme in het land profiteert.
Minister van Toerisme Orit Farkash-Hacohen spreekt van een eerste belangrijke stap
voor de toerisme-industrie.
‘Het is tijd dat Israëls unieke voordeel als een veilige en gezonde bestemming zal
helpen bij het herstel van de economische crisis. Alleen het openen van het luchtruim
voor internationaal toerisme zal ervoor zorgen dat de toerisme-industrie weer volledig
opleeft, inclusief restaurants, hotels, bezienswaardigheden, gidsen, bussen en
anderen die hun brood verdienen in de toerismesector. Ik zal ernaar blijven streven
om de grenzen weer volledig open te kunnen stellen voor toerisme naar Israël, wat
enorm zal bijdragen aan de Israëlische economie en het creëren van banen voor
vele Israëli’s.
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Coronavirus: gevaccineerde buitenlanders worden in mei toegelaten tot Israël
De toeristen zullen een PCR-coronavirus-test moeten ondergaan voordat ze aan
boord gaan en nog een PCR-test en een serologische test wanneer ze in Israël
aankomen.

Gevaccineerde toeristen mogen vanaf 23 mei Israël binnenkomen, maakten
de ministeries van Volksgezondheid en Toerisme dinsdag bekend.
In de eerste fase zullen alleen individuen die in groepen reizen het land kunnen
binnenkomen, aangezien ze als gemakkelijker te controleren worden beschouwd. Op
basis van de resultaten van de pilot met groepen besluiten de autoriteiten of ze ook
reguliere bezoekers meenemen, aldus de ministeries in een verklaring.
Degenen die naar Israël willen reizen, zullen een PCR-test moeten ondergaan
voordat ze aan boord gaan, evenals een PCR-test en een serologische test bij
aankomst op de luchthaven. De PCR-test geeft aan of een persoon drager is van
het virus ; de serologische test stelt de aanwezigheid van antilichamen in hun bloed
vast.
Momenteel erkent Israël geen buitenlands vaccinatie- of herstelcertificaat, hoewel de
autoriteiten hierover met verschillende landen in onderhandeling zijn. Iedereen die in
het buitenland is ingeënt, moet nog steeds in quarantaine gaan totdat ze een
serologische test ondergaan. Bij het bereiken van die afspraken wordt de eis van een
serologische test opgeheven, aldus de ministeries.
Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt of er een snel serologisch
testcomplex moet worden gemaakt op de luchthaven Ben-Gurion, vertelde een
vertegenwoordiger van het ministerie vorige week aan The Jerusalem Post.
Op de luchthaven is al een PCR-testfaciliteit actief om alle aankomende reizigers te
testen. De resultaten zijn klaar in 14 uur of minder.
Dinsdag zei de regering dat de faciliteit zou worden uitgebreid.
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