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ОБАВЕШТЕЊЕ

У наставку можете наћи део изјаве за штампу француске владе у вези са
ограниченим наставком протока људи из Уједињеног Краљевства у Француску под
санитарним условима негативних тестова, осетљивих на варијанту VUI-2020-12-01.
,,Због врло брзог развоја VUI-2020-12-01 варијанте вируса Sars-CoV-2у
Уједињеном Краљевству, Француска, водећа копнена, морска и ваздушна граница
за трговину између Уједињеног Краљевства и Европског простора, у недељу 20.
децембра у поноћ потпуно je зауставила проток људи и друмски транспорт из ове
земље на 48 сати. Остале одлуке о суспензији донете су истовремено у већини
земаља ЕУ и шире.
У том контексту, од поноћи 22. децембра, само следећим категоријама људи ће
бити дозвољено да путују у Француску или пролазе кроз Француску из
Уједињеног Краљевства:
- француски држављани и држављани европског простора;
- Британци или држављани трећих земаља који имају уобичајено пребивалиште у
Француској, Европској унији или на Европском простору или који морају да обаве
основна путовања наведена у анексу.
Путовање категорија дотичних особа систематски ће бити подложно обавези
поседовања негативног теста мање од 72 сата пре поласка на пут.
Без обзира на националност, сви путници ће због тога морати да авиокомпанији,
броду или железничкој компанији предоче лабораторијски документ о анализи који
садржи негативан резултат теста Sars-CoV-2. Службе граничне контроле такође ће
то моћи да провере.
У одсуству PSR теста, биће одобрени антигени тестови који су осетљиви на
варијанту VUI-2020-12-01, чији ће списак објавити француско Министарство
солидарности и здравља.

Ова мера примењиваће се најмање до 6. јануара, подложно могућој билатералној
или европској ревизији која би се могла обавити пре тога.
Анекс:
Одступања која дозвољавају улазак на француску територију за држављане
Британије или трећих земаља који улазе у Француску из Велике Британије:
- Држављани трећих земаља који имају важећу француску или европску боравишну
дозволу или дугорочну визу, који имају главно пребивалиште у Француској или
који се у транзиту кроз Француску враћају у своје главно пребивалиште у земљи
Европске уније или слично ;
- држављани трећих земаља, у транзиту краћем од 24 сата у међународној зони;
- члан делегације у званичној мисији или особље дипломатске или конзуларне
мисије или међународне организације са седиштем или канцеларијом у
Француској, као и његов супружник или деца;
- страни здравствени радник који доприноси борби против Covid-19;
- страна посада или особље које обавља путничке и теретне летове или путује као
путник да би дошло у своју базу поласка;
- страни држављанин који се бави међународним превозом робе;
- возач или члан посаде путничких вагона или возова;
- члан посаде или особа која управља комерцијалним или рибарским бродом;
- Студенти који имају ВЛС или ВЦС за студије или праксу (искључујући ВЦС
такмичења) или долазе на мање од 90 дана из земље изузете од ВЦС, или
малолетници у школи, који могу да докажу да имају где да бораве у Француској;
- Професор или истраживач запослен или позван у француски образовни завод или
истраживачку лабораторији који путује у сврху учења и подучавања;
- држављани трећих земаља са ВЛС „пасошем талента“
- Лица која имају ,,laissez-passer’’ који је издала Генерална дирекција за странце
Министарства унутрашњих послова Француске, ради олакшавања обављања
економске делатности, омогућавања окупљања супружника или из медицинских
разлога.’’
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