Canada

Data ultimei actualizări: 15.02.2021
Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: parțial (doar în unele provincii)
RESTRICȚII DE INTRARE: Restricțiile temporare de intrare în Canada sunt
menținute în continuare.
Autoritățile canadiene recomandă să fie amânate călătoriile în/din Canada considerate
neesențiale. În următoarea perioadă vor fi instituite măsuri adiționale de prevenire a
răspândirii infecției COVID-19, care vor implica costuri suplimentare pentru călători.
Actualmente, permisiunea de intrare în Canada pentru cetățenii străini este acordată de
Agenția canadiană a Serviciului de Frontieră în dependență de o serie de factori.
Corespunderea condițiilor pentru obținerea permisiunii de intrare în Canada poate fi
consultată la adresa https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start. Dacă
ați stabilit că întruniți condițiile pentru a putea călători în Canada, este necesar să utilizați
aplicația ArriveCAN pentru a furniza informații despre călătoria dvs. înainte de a urca la
bordul aeronavei.
Decizia finală privind permisiunea de intrare în Canada va fi luată de ofițerul de control
în punctul de trecere a frontierei, care vor verifica prezența semnelor infecției, având
dreptul de a direcționa persoanele suspecte pentru o evaluare medicală suplimentară de
către Agenția de Sănătate Publică din Canada.
Cetățenilor străini cu simptome nu li se va permite să intre în Canada.
Toți călătorii care intră în Canada vor primi un aviz al Agenției de Sănătate Publică din
Canada, cu instrucțiuni de carantină timp de 14 zile.
Purtarea maștii non-medicale și păstrarea în permanență a distanței fizică este obligatorie la
sosirea în Canada.
Pentru prevenirea răspândirii infecției COVID-19, începând cu 7 ianuarie 2021, la 12:01
am EST, autoritățile canadiene au dispus prezentarea testului negativ COVID-19, înainte de
a călători în Canada. Testul urmează a fi prezentat de toți pasagerii curselor aeriene, cu
vârsta de la 5 ani. Dovada rezultatului negativ al testului va fi prezentat companiei aeriene
înainte de zborul spre Canada. Testul trebuie efectuat în termen de 72 de ore înainte de data
zborului. Dovada testului negativ nu înlătură obligativitatea carantinei de 14 zile pentru
persoanele care intră în Canada. Dovada rezultatelor testului trebuie păstrat toată perioada
de 14 zile care începe în ziua intrării în Canada.
Guvernul Canadei va intensifica măsurile de supraveghere a respectării carantinei de 14
zile. Tuturor călătorilor li se va examina planurile de carantină de către un oficial
guvernamental și, dacă nu va fi considerat adecvat, li se va cere respectarea carantinei întro instituție federală. Încălcarea oricăror instrucțiuni atunci când intrați în Canada constituie
infracțiune potrivit Legii privind carantina și ar putea duce la închisoare de până la șase
luni și / sau amendă.

Canadienii care călătoresc în prezent și urmează în curând să se întoarcă în Canada ar
trebui să demareze neîntărziat aranjamentele pentru obținerea testului COVID-19, pentru a
evita întârzierea la întoarcerea în Canada. Canadienii care intenționează să călătorească în
străinătate ar trebui să analizeze modul în care vor îndeplini aceste cerințe înainte de
plecare.
Din 3 februarie 2021 toate zborurile comerciale internaționale de pasageri sunt
direcționate spre patru aeroporturi canadiene: Montréal -Aeroportul Internațional Trudeau,
Aeroportul Internațional Toronto Pearson, Aeroportul Internațional Calgary și Aeroportul
Internațional Vancouver. Noile restricții includ și zborurile comerciale de pasageri
programate care sosesc din Statele Unite, Mexic, America Centrală, Caraibe și America de
Sud, care anterior beneficiau de excepții de la aceste restricții. Toate zborurile private și
charter din toate țările vor trebui să aterizeze la unul din aceste patru aeroporturi.
Autoritățile canadiene vor institui în viitorul apropiat următoarele condiții pentru
intrarea în Canada:
- Efectuarea unui test molecular COVID-19 și la sosire în Canada;
- Cazarea la un hotel 3 nopți până la obținerea rezultatelor testului COVID-19;
- Achitarea costurilor pentru cazare, hrană, curățennie și securitate la hotel. Data la
care vor fi stabilite aceste condiții suplimentare vor fi comunicate adițional.
Excepții de la obligația de prezintare a dovezii testului negativ
• Copii cu vârsta de patru ani sau mai mici (copiii care au cinci ani în ziua călătoriei
trebuie să aibă dovada unui test COVID-19 negativ)
• Pasageri care tranzitează Canada pentru a ajunge în altă țară
• Membri ai echipajului, astfel cum este definit în subsecțiunea 101.01 (1) din
Regulamentul aviației canadiene sau o persoană care intră în Canada doar pentru a deveni
un astfel de membru al echipajului;
• Persoană care va furniza un serviciu esențial (în această categorie nu sunt incluse
persoanele scutite de carantina obligatorie);
• Servicii de urgență - persoana care deține un permis să lucru în Canada ca furnizor de
servicii de urgență în conformitate cu punctul 186 (t) din Regulamentul privind imigrația
și protecția refugiaților și care intră în Canada în scopul furnizării acestor servicii;
• Funcționari ai Guvernului Canadei sau al unui guvern străin, inclusiv un ofițer de
servicii de frontieră, ofițer de aplicare a imigrației, ofițer de aplicare a legii sau ofițer de
corecție, care escortează persoanele care călătoresc în Canada sau din Canada în
conformitate cu un proces juridic, cum ar fi deportarea, extrădarea sau transferul
internațional al unui infractor;
• Persoana a cărei prezență în Canada, astfel cum este stabilită de ministrul sănătății, este
în interesul național;
• Scutiri speciale - persoane fizice sau un grup de persoane cărora li sa acordat o scutire
extraordinară în Canada.

Îmbarcarea în zbor
Toți pasagerii care zboară spre Canada vor fi supuși unui control de sănătate înainte de
îmbarcare.
Călătorii NU vor avea voie să urce la bord dacă:
• prezintă orice simptome ale COVID-19;
• li s-a refuzat îmbarcarea în ultimele 14 zile din cauza unui motiv medical legat de
COVID-19;
• sunt supuse unui ordin de sănătate publică provincial sau local.
Cetățenilor străini nu li se va permite să urce într-un zbor către Canada dacă călătoresc în
scop opțional și discreționar.
Toți călătorii aerieni trebuie să poarte o mască non-medicală sau o acoperire a feței în
timpul călătoriei, cu excepția:
• copii sub 2 ani
• persoanele care nu pot scoate masca fără asistență
• persoanele care furnizează un certificat medical care atestă că nu pot purta o mască
de față dintr-un motiv medical
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Pasagerii în tranzit, care doar trec prin Canada pentru a ajunge în altă țară, nu trebuie să
utilizeze ArriveCAN.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Se menține regimul de carantină obligatorie cu durata de 14 zile de la intrarea în Canada.
Purtarea măștilor non-medicale este obligatorie în spații închise; păstrarea distanței fizice
de 2 metri de alte persoane.
Se recomandă evitarea tuturor călătoriilor neesențiale în afara Canadei.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE
Informații operative pot fi consultate pe pagina web a Agenției canadiene de frontieră,
Canada Border Services Agency, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/noncanadians-canadiens-eng.html
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Ottawa
https://canada.mfa.gov.md/ro
Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova
https://www.canadainternational.gc.ca/romania-roumanie/index.aspx?lang=eng

