Dear Guest,

To enable a swift entrance to the hotel compound please prepare in advance your “Green Pass”.
Those over 16 must also show their identity card or driving license. These will be needed for ALL
guests in your party.
In accordance with the updated guidelines of the Ministry of Health
From 8/18/21, The entrance to the hotels for guests from age 3 and up will be allowed only for
the vaccinated, recovered, negative PCR test result performed 72 hours before arrival or
negative fast test performed 24 hours before arrival at the hotel.
Fast covid-19 checks can be performed for an additional fee at one of MDA's speed test
complexes.
The fast check should be performed every 24 hours depending on the days of accommodation.
Children under 3 years old are exempted.
Please have these documents printed or readily available on your phone.
Wish you an enjoyable stay with us.
The Management

אורחים יקרים,
על מנת לאפשר כניסה מהירה למתחם המלון  ,אנא הכינו מראש את התו הירוק שברשותכם ,לאלו מכם
בגילאי  16ומעלה יש להציג גם תעודת זהות או רשיון נהיגה  .דברים אלו נדרשים גם מכל האורחים
הנילווים אליכם.
החל מיום רביעי ה 18.8.21-יחויבו גם ילדים מגיל  3בבדיקת קורונה שלילית(*) בכניסה למקומות
המופעלים בתו ירוק.
לפעוטות עד גיל  – 3אין צורך בבדיקה.

(*) בדיקת קורונה שלילית –
•

בדיקת  PCRמטוש  -תוקף עד ל 72-שעות ממועד הדגימה.

 מי שלא מתחסן מבחירה יכול לבצע  PCRבתשלום במעבדה רפואית רשומה ולאחר קבלת
תשובה שלילית להוריד מאתר משרד הבריאות (מהרמזור) את התו הירוק (ל 72-שעות) ואתו
להגיע למלון ולא עם תוצאות הבדיקה עצמה.
 ילדים בגילאי  12-3ומנועי חיסון יוכלו לבצע בדיקת  PCRלטובת חופשה במלון בישראל בקופות
החולים או בתחנות פיקוד העורף ,ללא תשלום ועם אישור הבדיקה השלילית להגיע למלון.
בכניסה לבתי מלון ניתן להציג פעם אחת במעמד ה"צ'ק אין" תו ירוק בתוקף שניתן בעקבות
בדיקת  PCRאו בדיקת  PCRשלילית בתוקף והם יהיו תקפים לכל משך החופשה.

או
•

בדיקת קורונה מהירה – בתוקף עד ל 24-שעות ממועד הדגימה:

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית ,הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד  { )QRוכן את
הפרטים הבאים  :שמו של האדם שלגביו ניתן האישור ,מס' זהות או מס' דרכון ומועד פקיעת תוקף
האישור .לילדים ( מגיל  3עד  )12ולמנועי חיסון –הבדיקה תבוצע ללא תשלום.
לתשומת לבכם  :הבדיקה צריכה להתבצע על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס
האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (רק גוף שמופיע ברשימה המפורסמת באתר
משרד הבריאות) .בדיקות ביתיות – לא מאושרות בבתי המלון.

בדיקות מהירות יש להציג כל  24שעות.
ילדים מתחת גיל  3פטורים.
אנא הכינו מסמכים אלו מודפסים או זמינים במכשירי הטלפון שלכם.
תודה .

