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Vážení partneři, 

šťastný Songkran! Ať vám pokropení  svěží 

vodou přinese pevné zdraví a prosperitu. 

V době, kdy v mnoha zemích probíhá 

proces očkování, Thajsko  oficiálně 

oznámilo omezení karantény pro 

zahraniční návštěvníky spolu s 

připravovaným plánem obnovení 

podnikání v cestovním ruchu. 

Pozorně stale  sledujeme situaci 

pandemické vlny COVID-19, která 

neustoupila. Budeme vás informovat o 

všech nezbytných informacích. 

S úctou, 

kancelář TAT Praha 

 

THAJSKO PLÁNUJE ZNOVUOTEVŘENÍ 

 

 

Centrum pro správu ekonomické situace (CESA), kterému předsedal thajský předseda 

vlády, schválilo dne 26. března plán znovuotevření Thajska ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 

letošního roku, konkrétně pro očkované zahraniční turisty přijíždějící do šesti pilotních 

destinací – Phuket, Krabi, Phang Nga, Surat Thani (Ko Samui), Chon Buri (Pattaya) a 

Chiang Mai. 

Od července 2021 bude Phuket první thajskou destinací, která zruší povinný karanténní 

pobyt pro plně očkované zahraniční turisty, a to  v rámci programu „Phuket Sandbox“. Po 

pobytu minimálně 7 dnů na Phuketu v určených oblastech pak budou moci navštívit další 

thajské destinace bez omezení.  

Další fází bude v období od října do prosince rozšíření bez-karanténního pobytu pro plně 

očkované cestující na 5 dalších již výše zmíněných hlavních  o thajských destinací. Turisté 

budou stejně jako na Phuketu nejprve pobývat v určených destinacích 7 dnů, než budou 

moci cestovat dále po Thajsku. Plán čeká na oficiální ohlášení.  Mezitím mají obyvatelé 

Phuketu přednost v očkování, jehož cílem je očkovat 70% populace ostrova před 

obnovením cestovního ruchu. 

Po příjezdu ve všech fázích budou očkovaní zahraniční turisté povinni podstoupit screening 

COVID-19, včetně testů RT-PCR, a stáhnout si povinnou aplikaci do mobilního telefonu. 

Thajsko navíc oficiálně oznámilo od dubna zkrácení povinné karantény na 7 dní u plně 

očkovaných turistů, kteří jsou  proti COVID-19 očkováni vakcínou schválenou Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO) nebo thajským ministerstvem veřejného zdraví (MOPH), 

a to nejméně 14 dní před datem cesty. Musí však pocházet ze zemí bez zmutovaného kmene 

viru SAR-CoV-2, jak bylo oznámeno a neustále aktualizováno MoPH. 

Akceptované  jsou následující vakcíny (k 31. březnu 2021): Sinovac, AstraZeneca, 

Pfizer/BioNTech, Covishield, Johnson & Johnson a Moderna. 

Pro ty kteří nebyly očkováni proti COVID-19 nebo nedokončily úplné očkování, se povinná 

karanténa   zkracuje ze 14 dnů na 10 dní. Platí pouze pro turisty ze zemí bez zmutovaného 

kmene viru SAR-CoV-2 (Česká republika není na seznamu rizikových zemí). 

Stávající 14denní karanténní období zůstává v platnosti pro osoby přijíždějící z 11 zemí s 

mutacemi a variantami viru SAR-CoV-2, jak bylo oznámeno MoPH (k 31. březnu 2021); 

jmenovitě Botswana; Kamerun; Kongo; Ghana; Keňa; Mosambik; Rwanda; Jižní Afrika; 

Tanzanie; Zambie a Zimbabwe. 

Doporučujeme všem mezinárodním cestujícím, kteří přijíždí  do Thajska, aby si s 

předstihem zkontrolovali všechny  platné náležitosti, potřebné k vycestování.  Pokud jde o 

vstup do Thajska na maximálně 45 dní, v současné době je možný bezvízový pobyt pro 

turisty   z České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Ukrajiny. Všichni cestující  musí 

vyplnit online žádost o vstupní cesrtifikát (COE) (http://coethailand.mfa.go.th); zajistit si 

zdravotní pojištění pokrývající 

případné výlohy na ošetření COVID-19 

(https://covid19.tgia.org); potvrzení 

rezervace hotelu Alternativní státní 

karantény (ASQ) a lékařské potvrzení s 

negativním  PCR testem, vydaným 

nejpozději 72 hodin před odletem. 

Cestujícím se doporučuje informovat 

se na Thajském velvyslanectví nebo 

konzulátu ve své domovské zemi, kde 

získáte další podrobnosti. 
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„Amazing Thailand SHA“ má stejnou váhu jako  

„SafeTravels“ protokol 
 

  

TAT by chtěla připomenout všem 

zahraničním turistům, že jsou nyní povinni 

si před příjezdem stáhnout aplikaci 

ThailandPlus, kterou použijí při cestování 

po Thajsku. 

 

Po stažení aplikace ThailandPlus jsou 

cestující povinni používat  GPS a přijmout 

zásady ochrany osobních údajů. Poté je 

třeba nahrát nedávnou (ne více než měsíc 

starou) profilovou fotku a zadat číslo COE 

a referenční ID získané od Thajského 

velvyslanectví nebo generálního 

konzulátu. Jakmile budou všechna data 

ověřena jako správná, systém přesměruje 

cestující na stránku „QR kód“, kde mohou 

aplikaci začít používat. 

 

Cestující budou muset mít aplikaci 

ThailandPlus stále zapnutou, protože bude 

sloužit při trakování jejich cestování po 

Thajsku. Podniky v celém Thajsku 

zveřejňují  QR kódy, které jsou 

vyžadovány pro skenování. Najdete je 

například ve všech typech  ubytování, 

restauracích, nákupnícg centrech a v 

turistických atrakcích. V případě, že 

cestující budou v úzkém kontaktu s 

jakýmikoli, kdo má potvrzenou nákazu 

COVID-19, bude jim zasláno oznámení a 

nabídnuta doporučení. 

 

Veškeré shromážděné informace se 

používají pouze pro účely veřejného zdraví 

a jsou sledovány způsobem, který 

neporušuje právo návštěvníka na 

soukromí. ThailandPlus je k dispozici ke 

stažení v Apple App Store i Google Play 

nebo na 

https://thailandplus.in.th/en/download/ 

 

Světová rada pro cestovní ruch 

(WTTC) certifikovala program 

„Amazing Thailand Safety and 

Health Administration (SHA)“,  jako 

rovnocenný standardizovaný 

protokol o zdraví a hygieně „WTTC 

Safe Travels“.  Oba programy 

obsahují protokoly, které jsou v 

souladu se zvýšeným zaměřením na 

zdraví, hygienu, omezování fyzického kontaktu a zároveň respektují sociální distancování napříč 

cestovním ruchem.   V současnosti získalo certifikát Amazing Thailand SHA více než 8 000 

podniků a podnikatelů po celém Thajsku.  
 
 

 

PHUKET – “SAVE THE SEA PROJECT” 

 

Kancelář TAT Phuket nedávno uspořádala akci s tématem zodpovědného cestování „Phuket - 

Save the Sea Project“, na podporu ochrany přírodních mořských zdrojů. Dvoudenní akce se konala 

o oblasti Kata, ve dnech 3. – 4. Dubna 2021 a bylo pořádaná  ve spolupráci s městským úřadem 

Karon Subdistrict, provozovateli potápěčských základen kurzů a místními umělci, stejně jako 

partnery veřejného a soukromého sektoru Phuketu. 

 

Program představoval několik aktivit na podporu zachování přírodních mořských zdrojů, jako: 

Když můžeš, sbírej odpadky;  Osvoboď mě (potápění); Beach Guardians a jejich zmrzlina; 

Výstava Moře a nebe; workshop místních umělců, KATA Night Dive; Maraton  natáčení pod 

vodou.  Výstava Underwater Photo Maraton se vice než na pořizování krásných snímků barevných 

korálových útesů a ekosystémů zaměřila na kolekci fotografií zachycující problém mořského 

odpadu v Andamanském moři. 

 

Workshop místních umělců  představil Trash a Art by Seasail, Trashure a Ocean Blue Tree. 

Ukázali při tom, jak zužitkovat odpad, například vyrobením klíčenek z plastových uzávěrů. 

Součástí akce byla i zábava a inspirativní představení; jako je plážová hudba,  představení o 

ochraně more vyprávěné prostřednictvím thajských loutek a loutkových představení Nang Talung 

a hudební koncerty thajských kapel. 
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