
Новий протокол доступу до гірськолижних курортів Андорри 
на сезон 2021–22 

COVID-сертифікат є обов’язковим для доступу до 
гірськолижних курортів Андорри. 

 
Контроль доступу з COVID-сертифікатом поширюється на всі гірськолижні 

зони: для заняття будь-якими видами лижного спорту, включно з лижним 
альпінізмом, ходьбою на снігоступах та ін., а також на доступ до підйомників, 

ресторанів та закритих приміщень. 
 

У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації, пов’язаної з COVID-19, та 
для гарантії сезону наявність COVID-сертифікату є обов’язковою для доступу на 
гірськолижні курорти Андорри для заняття лижними видами спорту, а також для 
доступу до підйомників, ресторанів, шкіл та інших зон, які вважаються частиною 
гірськолижного курорту. 

Станції будуть здійснювати контроль із метою забезпечення безпеки 
клієнтів та працівників. Імунітет можна довести (з 16 років) одним із таких варіантів: 

— Сертифікат про вакцинацію: друга доза вакцини повинна бути введена 
більш ніж 14 днів тому або перенесення захворювання на COVID-19 більш 
ніж 6 місяців тому та отримання однієї дози вакцини більш ніж 14 днів 
тому. 

— Довідка про одужання від COVID-19 упродовж останніх 6 місяців. 
— Негативний результат діагностичного тестування (PCR або ТМА), 

здійснений упродовж останніх 72 годин або негативний результат 
швидкого тесту, який зроблений упродовж останніх 12 годин. 

Гірськолижні станції залишають за собою право відмовити в доступі або 
відкликати скі-паси туристів, які не змогли надати обов’язковий документ, що 
стосується COVID-сертифікації або які не відповідають вимогам. 

Відповідно до правових положень, на гірськолижних станціях діє повний 
комплекс заходів, які направлені на забезпечення здоров’я та безпеки клієнтів, 
персоналу та місцевого населення. 

 Усі особи старше 6 років, які знаходяться на підйомниках, у зонах 
очікування та при посадці обов’язково мають закривати обличчя маскою або 
іншими затвердженими засобами захисту для обличчя. 

 Для осіб старше 6 років використання масок обов’язкове в закритих 
приміщеннях, будівлях та місцях загального користування, таких як ресторани, 
школи, магазини, каси з продажу квитків. 

 Вимоги до розміру груп: для зустрічей у приміщеннях максимальний 
розмір групи має становити 6 осіб, для зустрічей на відкритому повітрі — 10 осіб. 



 Під час спуску на лижах або сноуборді закривати обличчя 
необов’язково, але рекомендується. 

 Рекомендується купувати та бронювати необхідні послуги через 
вебсайти гірськолижних станцій для уникнення відвідування кас із продажу. 

 Пропускна здатність не буде обмежуватися відкритими та 
вентильованими лижними підйомниками. 

 Пропускна здатність закритих гірськолижних підйомників завжди буде 
регулюватися правилами, встановленими урядом Андорри щодо громадського 
транспорту. 

 Вони встановлять заходи соціального дистанціювання в найкритичніші 
моменти. 

 Місткість може бути обмежена закритими приміщеннями, такими як 
ресторани, школи, магазини або пункти прокату обладнання, де настійно 
рекомендується соціальна дистанція не менш ніж 1,5 метра між людьми. 

 Буде посилено сервіс із прибирання та дезінфекції місць загального 
користування. 

 Буде встановлено додаткові системи фільтрації у вентиляційних 
системах. 

 У зоні посадки в кабіни-гондоли, будівлях станцій та ресторанах будуть 
встановлені водно-спиртові диспенсери. 

 Нові автомати з продажу квитків та автомати для збору абонементів на 
підйомник будуть добавлені в різні точки доступу до станцій. 

 Рекомендація здійснювати безконтактні оплати. Будуть встановлені 
автомати прийому готівки, щоб уникнути неправильного поводження зі сторони 
персоналу. 

 Рекомендується використовувати мобільні додатки різних лижних 
станцій, щоб залишатися проінформованим щодо карти треків, яка працює без 
підключення до інтернету. 

 Також настійно рекомендується попередньо бронювати місця в а la carte 
ресторанах, де перевага надаватиметься клієнтам, які мають бронь (щоб 
контролювати місткість). 

 
Ці заходи були оголошені 30.11.2021 з терміном дії 15 днів і будуть змінені 

відповідно до розвитку ситуації зі здоров’ям. 
 
Для отримання додаткової інформації ви можете переглянути всі COVID-

протоколи станцій: 
https://www.grandvalira.com/en/prevention-measures-against-covid-19 
  
https://www.ordinoarcalis.com/en/prevention-measures-against-covid-19 
  
https://vallnordpalarinsal.com/en/covid-19/protocols-covid-hivern 

https://www.grandvalira.com/en/prevention-measures-against-covid-19
https://www.ordinoarcalis.com/en/prevention-measures-against-covid-19
https://vallnordpalarinsal.com/en/covid-19/protocols-covid-hivern/

