
<SCRISOARE PENTRU TURISTI>

SUBIECT: Important: Viitoarea dvs. croazieră pe MSC [numele VASULUI]

Stimate [NUMELE PASAGERULUI],

Vă mulțumim pentru că ați ales MSC Cruises pentru viitoarea dvs. vacanță pe croazieră. Dorim să 
profităm de ocazie pentru a împărtăși câteva informații importante despre sănătate in timpul 
călătoriei dvs.

Având în vedere focarul de COVID-19 (coronavirus), originar din China, MSC Cruises a întreprins o 
serie de acțiuni globale începând cu 24 ianuarie pentru a asigura sănătatea, siguranța și bunăstarea 
tuturor oaspeților și a echipajului. Datorită acestor măsuri și politicilor noastre stricte de sănătate 
publică, nu există cazuri de coronavirus la bordul navelor noastre.

Ținand cont de dinamica evoluției răspândirii, am actualizat măsurile de precauție și le-am 
îmbunătățit pentru a-i proteja pe toți cei prezenți la bord, în special pentru a include ultimele 
recomandări ale autorităților internaționale și locale abilitate privind sănătatea publică - inclusiv cele 
mai recente în Italia.

Pasagerii care se îmbarcă într-o croazieră sunt rugați să țină cont de următoarele:
 
Scanare riguroasă înainte de îmbarcare:

 MSC Cruises a efectuat și continuă să efectueze scanarea de dinaintea îmbarcării prin camerele 
termice, pentru a exclude persoanele care pot fi expuse riscului și pasagerii cu semne sau 
simptome de boală, cum ar fi febra (≥38 C ° / 100,4 F °) sau febrilitate, frisoane, tuse sau 
dificultății de respirație și li se va refuza îmbarcarea. Aceleași reguli se aplică totodată și 
însoțitorilor și vor duce, de asemenea, la refuzul îmbarcării;

Protec  ția   navei de boli infecțioase:

 Pe tot parcursul croazierei, în porturile de îmbarcare și debarcare, oaspeții și echipajul care se 
îmbarcă și debarcă vor fi frecvent verificați prin camerele termice pentru simptome de febră;

 În plus, a existat și va continua să existe operațiuni de salubrizare pe fiecare navă din întreaga 
noastră flotă. Există acțiuni continue de puternică dezinfectare a zonelor publice, în special a 
zonelor atinse frecvent, cum ar fi balustrade, butoanele lifturilor, mânerele ușilor și birourile de 
recepție, iar oamenilor li se reamintește constant să spele bine mâinile și să folosească produse 
igienizatoare pentru mâini pe bază de alcool.

Refuzăm îmbarcarea:

 Oricărei persoane care a călătorit spre, dinspre sau prin China continentală, Hong Kong sau 
Macau, (sau a tranzitat prin aeroporturi) în ultimele 14 zile. Aceleași reguli se aplică însoțitorilor 
de călătorie ai acestor pasageri (părinte, soț, copil, frați sau un însoțitor care împarte o cabină).

 Oricărui persoane care locuiește, a vizitat sau a călătorit în / din oricare dintre următoarele orașe 
din centrul Italiei de nord în ultimele 14 zile: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, 
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano și Vò. 
Acestea sunt municipalitățile care fac obiectul unor măsuri de carantină puse în aplicare de 
autoritățile sanitare italiene.



 Oricine care, în termen de 14 zile înainte de îmbarcare, a avut contact cu un pacient suspect sau 
diagnosticat cu coronavirus sau a ajutat la îngrijirea acestuia, sau care este în prezent supus 
monitorizării pentru o posibilă expunere la un nou coronavirus.

We trust you understand that given the circumstances we were required to take these precautionary 
measures. We look forward to welcoming you very soon on board our ship and will make sure your 
holiday with us will be a one-of-a-kind memorable cruise.

În plus, municipalitățile italiene supuse măsurilor de carantină sunt toate situate în centrul Italiei de 
nord. Niciunul dintre porturile vizitate de oricare dintre navele noastre din Italia și nici una dintre 
destinațiile de excursie aferente nu se află nicăieri în apropierea acestor municipalități sau teritorii 
învecinate.

Avem încredere că înțelegeți că, având în vedere circumstanțele, ni s-a solicitat să luăm aceste măsuri
de precauție. Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm foarte curând la bordul navei noastre și ne 
vom asigura că vacanța dvs. alături de noi va fi o croazieră unică și memorabilă.

Dacă aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să contactați agentul de călătorie.


