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Vážení partneři,  

situace COVID-19 v mnoha zemích po celém světě 
zůstává neklidná a způsobuje velmi proměnlivá a 
rychle se měnící vstupní opatření a omezení. Thajské 
centrum pro situační správu COVID-19 (CCSA) dnes 
nařídilo dočasné pozastavení registrace Thailand Pass 
pro všechny nové aplikace „TEST & GO“ a „Blue 
Zone Sandbox“ (kromě Phuket Sandbox), s účinností 
od 22. prosince 2021 jako preventivní opatření pro 
vzestup varianty Omicron v zemi. Thailand Pass bude 
registrovat pouze nové žadatele, kteří chtějí vstoupit do 
Thajska v rámci „Phuket Sandbox“ pro plně očkované 
cestující nebo alternativní karanténu (AQ) pouze pro 
částečně nebo neočkované cestující. Toto dočasné 
pozastavení bude platit minimálně do 4. ledna 2022. 
Opatření budou pravidelně přezkoumávána a 
upravována podle situace. Cestovatelé, kteří již 
obdrželi QR kód Thailand Pass, však budou moci 
vstoupit do Thajska za stávajících podmínek 
programu, který si zaregistrovali. 

Rádi bychom využili této příležitosti a srdečně Vám a 
Vašim blízkým popřáli hodně zdraví, štěstí a úspěchů v 
nadcházejícím roce.  

Veselé Vánoce a úžasný nový rok 2022!  

S úctou,  

kancelář TAT Praha 

 

Thailand Pass je dočasně pozastaven, ti, kteří obdrželi QR kód, mohou vstoupit. 
 

Dne 21. prosince 2021 thajské Centrum pro situační 
správu COVID-19 (CCSA) nařídilo dočasné 
pozastavení registrace Thailand Pass pro všechny nové 
aplikace „TEST & GO“ a „Blue Zone Sandbox“ 
(kromě Phuket Sandbox), s účinností od 22. 2021, 
minimálně do 4. ledna 2022 nebo do odvolání. 
Žadatelé, kteří obdrželi QR kód pro Thailand Pass, 
mohou vstoupit do Thajska v rámci systému, který si 
zaregistrovali. Vláda však zavede nová opatření pro 
sledování kontaktů a zajistí, aby byli všichni cestující 
dvakrát testováni metodou RT-PCR. Druhé testování 
bude probíhat ve vládou určených zařízeních (bez 
dalších nákladů).  
V této fázi zůstává registrace pro Thailand Pass v 
rámci programu Phuket Sandbox pro plně očkované 
cestující a alternativní karanténa pro částečně nebo 
neočkované cestující otevřena.  
Obzvláště důležité je pravidelně se přihlašovat na 

www.tatnews.org, abyste měli přehled o tom, co je stále velmi proměnlivá a rychle se měnící situace. 
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Novoroční slavnosti,  
které se konají po celé zemi 

 
Novoroční odpočítávání se bude moci konat 

podle pokynů COVID-free, které zahrnují 

požadavek na očkování, univerzální prevenci, 

zdravotní a hygienická opatření a testování 

antigen testy. Všechny akce musí zaručit, aby 

byli  všichni účastníci plně proočkovaní. Akce s 

maximálním počtem1 000 účastníků musí také 

zajistit, aby se každý prokázal negativním 

výsledkem antigenního testu, nejdříve 72 hodin 

před akcí. Venkovní restaurace s dobrou ventilací 

v celé zemi budou moci podávat zákazníkům 

alkoholické nápoje během novoročního 

odpočítávání do 1:00 hodin, dne 1. ledna 2022. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup pod programem „Phuket Sandbox“ 
 

 
 
„Phuket Sandbox“ umožňuje plně očkovaným návštěvníkům vstup bez 
karantény, aby si mohli užít cestování po Phuketu s důvěrou v bezpečnost a 
hygienu. Pro vstup do „Phuket Sandbox“ musí cestující předem získat následující 
dokumenty:  
• QR kód Thailand Pass, o který lze zažádat prostřednictvím 
https://tp.consular.go.th/.  
• Lékařské potvrzení s laboratorním výsledkem RT-PCR, které uvádí, že COVID-
19 není detekován a které vydáno nejpozději 72 hodin před cestou.  
o Cestující mladší 6 let, kteří cestují se svými rodiči/zákonným zástupcem s 
negativním výsledkem testu RT-PCR do 72 hodin před cestou, nemusí mít před 
příjezdem negativní výsledek testu RT-PCR a mohou si nechat udělat test ze  slin, 
při vstupu do Království.  
• Pojištění s krytím minimálně léčených výloh COVID-19   50. 000,- USD.  
• Potvrzená platba za minimálně 7denní pobyt v hotelu SHA++, která zahrnuje 
také náklady na RT-PCR a testy self-antigen (ATK) spolu s předem 
rezervovaným transferem z letiště do hotelu.  
 
** Pro cestu na Phuket lze rezervaci testu RT-PCR zarezervovat na 
http://thailandpsas.com.  
• Potvrzení o očkování/zotavení proti/z COVID-19.  
o Každý ve věku 18 let a starší musí být plně očkován proti COVID-19 
schválenou vakcínou, alespoň 14 dní před cestou do Thajska.  
o Cestující ve věku 12-17 let cestující do Thajska bez doprovodu se musí nechat 
očkovat alespoň jednou dávkou schválené vakcíny. Osoby cestující s rodiči jsou 
od tohoto požadavku osvobozeny.  
o Cestující ve věku 6-11 let, kteří cestují s rodiči, jsou z tohoto požadavku 
osvobozeni.  
o Cestující s anamnézou infekce COVID-19, kteří se uzdravili a cestující, kteří 
dostali alespoň 1 dávku schválené vakcíny po prodělané  infekci, musí mít 
potvrzení o uzdravení z COVID-19. 
 
- Všichni cestující se musí podrobit „výstupní detekční kontrole“ v místě odletu, 
tj. při odbavení letecké společnosti, a „vstupní kontrole“, včetně kontroly tělesné 
teploty, v místě vstupu. Poté budou cestující požádáni, aby předložili požadované 
dokumenty imigračnímu/zdravotnímu úředníkovi, aby provedli kontroly, a poté 
prošli imigračními postupy. Dále musí absolvovat test RT-PCR na letišti po 
příletu do Thajska a  přímý transfer do předem rezervovaného hotelu. Poté musí 
všichni cestující čekat na výsledek testu pouze v hotelu, což obvykle trvá asi 6-
24 hodin. Pokud je test na COVID-19 negativní, mohou cestující svobodně 
cestovat kamkoli po Phuketu.  
Cestovatelé jsou povinni podstoupit druhý test v den 5/6 a po absolvování 7 nocí 
na Phuketu mohou cestovat do dalších destinací po celém Thajsku.  
V případě pozitivního testu na COVID-19 budou cestující odesláni do 
zdravotnického zařízení k příslušnému lékařskému ošetření, jehož náklady musí 
být hrazeny z požadovaného pojištění.  
- Všichni cestující budou požádáni, aby si stáhli a nainstalovali aplikaci 
MorChana a vždy ji zapnuli kvůli preventivním opatřením COVID-19 a 
zaznamenali výsledek v den 5-6 do aplikace.  
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