Pangalawang bersiyon: Mga patnubay na magsisimula sa ika 17 ng Mayo 2021

Northbound Flight Checklist (Paglipad mula Falkland Islands papuntang Inglatera)
(Tingnan ang website ng Gobyerno ng UK para sa patnubay sa paglalakbay papuntang Scotland,
Wales, o Ireland)
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
Ang mga panuntunan para sa mga nasa listahan ng pula, dilaw, at berde papasok ng
Inglatera
Simula sa ika-17 ng Mayo 2021, ang Falkland Islands ay nailagay sa listahan na Berde.
Gayunpaman, inererekomenda na tingnan ang mga patnubay ng Gobyerno ng UK bago
bumiyahe: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-enteringengland
Bago bumiyahe sa Ingatera mula sa Falkland Islands:
Kumpletuhin ang UK Passenger Locator Form bago bumiyahe ng northbound, apatnapu’t
walong (48) oras bago lumapag sa UK. Ito ay makukuha sa website ng UK Government:
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
Bago umalis sa biyahe patungong England, ang mga pasahero ay dapat na mag-book at
magbayad lamang para sa day-2 na pagsusuri sa Covid-19. Ang impormasyon ay makikita sa
link na ito: https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirustesting-for-international-arrivals
Paalala: Ang mga taong bibiyahe patungong Inglatera mula sa Falkland Islands ay hindi
saklaw ng mga pangangailangan para kumuha ng pagsusuri sa Covid-19 bago ang flight. Ito
ay nakadetalye sa webpage ng Gobyerno ng UK:
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-toengland#exemptions--people-who-do-not-need-to-take-a-test
Mga hindi saklaw – mga taong hindi kailangan na sumailalim pagsusuri
Pagbibiyahe mula sa ibang bansa
Hindi kailangang sumailalim sa pagsusuri kung sinimulan mo ang iyong biyahe sa Inglatera
mula:
• Ireland, Northern Island, Scotland, Wales, Isle of Man, Jersey o Guernsey
• Ascension, Falkland Islands, St. Helena, Myanmar
Pagdating sa Inglatera mula sa Falkland Islands:
Kailangan mong gawin ang iyong pagsusuri sa Covid-19 sa ikalawang araw mula ng ikaw ay
dumating.
Hindi mo kailangan mag-quarantine maliban na lamang kung positibo ang resulta ng iyong
day-2 ng pagsusuri sa Covid-19.
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
Kailangan mong mag self-isolate kung inabisuhan ka ng NHS Test & Trace na ikaw ay
bumiyahe patungong Inglatera kasama ang isang tao na nagpositibo para sa Covid-19.
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/ifyoure-told-to-self-isolate-by-nhs-test-and-trace-or-the-covid-19-app/

Pangalawang bersiyon: Mga patnubay na magsisimula sa ika 17 ng Mayo 2021
Karagdagang patnubay para sa mga taong nasa transit o tatawid ng UK ay makikita sa mga
webpages ng Gobyerno ng UK:
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-air-travel-guidance-forpassengers#transiting-through-the-uk

Pangalawang bersiyon: Mga patnubay na magsisimula sa ika 17 ng Mayo 2021

Southbound Flight Checklist (Paglipad mula UK papuntang Falkland Islands)
Kasalukuyang hinihigpitan ang mga biyahe sa Falkland Islands dahil sa Covid-19. Ang mga bisita
na makakatugon sa mga requirements na naka-detalye sa https://fig.gov.fk/covid19/travel/southbound ay kailangang maaprubahan sa pamamagitan ng pag-proseso ng CD19
application bago sila makapag-book ng flight. TANDAAN: Ang CD19 applications ay hindi
kailangan mula sa mga pasaherong may Falkland Islands Status, may Permanent Residence
Permits, o yaong may hawak na work permit.
CD19 forms, na kilala sa tawag na Non-Essential Visitors Application Forms ay makukuha sa
https://fig.gov.fk/covid-19/travel/southbound
Ang mga nakumpletong forms ay dapat ipadala sa Immigration2@customs.gov.fk
Bago sumakay sa southbound flight, siguraduhing naisaayos mo ang iyong tirahan na gagamitin
mo sa labing-apat (14) na araw na quarantine pagdating mo ng Falkland Islands. Para sa dagdag
impormasyon kung paano isasagawa ang pag-sasaayos ng quarantine, pumunta sa
https://www.fig.gov.fk/covid-19/quarantine
Bago sumakay sa southbound flight, siguraduhing naisaayos mo ang iyong sasakyan papunta sa
iyong tirahan para sa quarantine – ito ay maaaring sasakyan na itinalaga ng gobyerno o
sasakyang pribado na kung saan ikaw ay bibiyahe mag-isa o kasama ang isang tao o mga tao na
pupunta rin sa quarantine. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa
https://fig.gov.fk/covid-19/travel/southbound
Bago ka sumakay sa iyong southbound flight, siguraduhing nakumpleto mo at naibalik mo na
ang IDC5 form – ito ay ipapadala sa iyo ng flight booking office at makikita rin ito bilang isang
dokumento na maaaring ma-download sa https://fig.gov.fk/covid-19/travel/southbound
Ang lahat ng manlalakbay papuntang Falkland Islands na may edad dalawang taon pataas ay
kailangang magpakita ng pruweba ng isang negatibong resulta ng PCR Test para Covid-19 na
hindi lalampas ng limang araw bago ang pagdating sa Senegal mula sa UK. Ang pruweba ng
pagsusuri ay kailangang ipakita sa Brize Norton sa pag-check in sa flight. Para sa karagdagang
impormasyon, tingnan ang Southbound FAQs ‘What are my options for booking a test?’ sa
https://fig.gov.fk/covid-19/travel/southbound
Kung ma-delay o maantala ang flight, ang mga pasahero ay maaaring tumawag sa
travel@falklands.gov.fk para sa mga katanungan na may kinalaman sa kanilang pagsusuri.
Ang mga pasahero na hindi kayang bayaran ang kanilang Covid-19 PCR test ay dapat na
diretsong mag-email sa contactadmin@falklands.gov.fk sa madaling panahon upang mabigyan
ng posibleng pansamantalang pautang para mapunan ang bayad para sa mga tests. Ang NHS
testing centres ay HINDI dapat gamitin para sa layunin ng PCR tests para sa paglalakbay.
Ang mga karagdagang impormasyon ay makukuha mula sa website ng Falkland Islands Government:
https://www.fig.gov.fk/covid-19/

