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Dodržují se následující pravidla (stanovená pro všechna plavidla, která zahrnují letadla a lodě) 
karanténního úřadu podle oddílu 8 karanténního zákona: 

a) Všichni Jamajčané, kteří navštívili Francii, Německo a Španělsko za posledních 14 dní, 
mají v souladu se zákonem oprávnění ke vstupu, ale budou podrobeni zdravotnímu 
posouzení a karanténě;

b) Nejamajským občanům, kteří navštívili Francii, Německo a Španělsko za posledních 14 
dní a kteří nemají na Jamajce trvalý pobyt ani manželskou výjimku, v žádném z přístavů 
země nebude uděleno právo na vstup;

c) Nejamajští občané, kteří mají trvalý pobyt a manželské výjimky a kteří navštívili Francii, 
Německo a Španělsko za posledních 14 dní, mají právo vstupu, ale budou podrobeni 
zdravotnímu posouzení a karanténě;

d) Osoby, které navštívily Francii, Německo a Španělsko, a které získaly vstupní práva a byly 
Ministerstvem zdravotnictví a wellness klasifikovány jako vysoce rizikové, budou 
umístěny do karantény ve vládních zařízeních; a ti, kteří byli ministerstvem zdravotnictví 
a wellness posouzeni jako nízkoriziková skupina, budou pod dohledem farního 
zdravotnického oddělení v domácí karanténě; a

e) Jednotlivci vracející se z Francie, Německa a Španělska, kterým byla udělena práva na 
vstup a kteří projeví jakýkoli příznak nového koronaviru 2019, podle definice zveřejněné 
Panamerickou zdravotnickou organizací (PAHO) / Světovou zdravotnickou organizací 
(WHO), budou okamžitě umístěni do izolace zdravotnického zařízení.

Zařiďte se prosím odpovídajícím způsobem. 

Minister of Health & Wellness - Dr. the Hon. Christopher Tufton, MP Permanent Secretary - Dunstan E Bryan 




