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Dominikánská republika zavede elektronický vstupní a výstupní formulář
Dohoda mezi vládními institucemi zefektivní migrační proces
Santo Domingo 20 listopadu 2020.2020 Od 29. listopadu zavede dominikánský stát nový digitální
formulář pro vstup a výstup, který musí být vyplněn cestujícími, kteří navštíví Dominikánskou
republiku. Je založen na dohodě o spolupráci, kterou tento čtvrtek podepsaly Ministerstvo
cestovního ruchu,
uchu, Ministerstvo Veřejného zdraví a celní a migrační ředitelství.
„Zavedení jednotného digitálního registračního formuláře pro vstup a odchod ze země je výsledkem
spolupráce mezi různými vládními subjekty s cílem usnadnit migrační proces, který spojuje tři
formuláře do jednoho s využitím bezkontaktních technologii. Dominikánským úřadům rovněž
umožňuje získat v reálném čase informace o příletech a odletech cestujících do naší země, “ uvedl
Ministr cestovního ruchu David Collado.
Elektronický formulář je moderní iniciativa zaměřená na zvýšení efektivity migračních, celních a
veřejných zdravotnických procesů. Implementace tohoto nového procesu rovněž zlepší zkušenosti
cizinců i Dominikánců, kteří přijíždí či odjíždí ze země.
Dohodu, která byla projednána v jednom hotelu v hlavním městě, podepsali David Collado, Ministr
cestovního ruchu, Plutarco Arias, Ministr veřejného zdraví a ředitelé celní správy, Eduardo Sanz
Lovatón a migračního úřadu, Enrique García.
Prostřednictvím dohody se Celní správa zavazuje:


Realizovat technologický vývoj digitálního formuláře a operativy okolo ve spolupráci s
Generálním ředitelstvím pro migraci tak, aby obsahovalo všechny informace obsažené ve
formulářích:
o Mezinárodní karta pro nastupování a vystupování.
o Formulář celního prohlášení.
o Čestné prohlášení o zdraví cestujícího.

Kromě spolupráce s Generálním ředitelstvím cel se Generální ředitelství pro migraci zavazuje:
 Implementovat digitální formulář jako součást svého provozu.
 Udržet dvojí - fyzickou i virtuální implementaci formuláře do 1. ledna 2021, následně bude pro
sběr informací sloužit pouze digitální forma.
 Poskytnout prostředky ke sdílení informací shromážděných v digitální podobě s institucemi
dominikánského státu zapojenými
jenými do této dohody.
Přístup
k
formuláři
je
možný
prostřednictvím
následujícího
odkazu: https://eticket.migracion.gob.do/ a musí být dokončen ještě před migrační kontrolou. Po
dokončení bude přidělen QR kód, který sejmou orgány v přístavu při vylodění nebo letecké
společnosti při odbavení. Formulář lze vyplnit kdykoli, od zakoupení letenky až do doby, než projdete
Migračním. Dominikánská letiště budou zpřístupní internet zdarma, aby cestující, kteří jej před
odletem nevyplnili, mohli tak učinit při příjezdu do země.

Ze své strany se Ministerstvo cestovního ruchu zavazuje komunikovat o tomto novém médiu s
příslušnými veřejnými a soukromými subjekty v Dominikánské republice i mimo ni a zpřístupnit
cestujícím stránku s video návodem s pokyny k vyplnění formuláře, a také seznam často kladených
otázek: https://viajerodigital.mitur.gob.do/.
https://viajerodigital.mit
Mezi 29. listopadem 2020 a 1. lednem 2021 budou dominikánské úřady akceptovat pro vstup do
země dvě formy registrace: současnou prostřednictvím fyzických formulářů a novou prostřednictvím
digitálního formuláře. Od ledna 2021 bude povinně používán pouze digitální formulář.
######
O Dominikánské republice

Dominikánská republika je země
ě jako žádná jiná na světě. Je známá především
edevším svými neobyčejnými
neoby
výlety, bohatou kulturou, nepřeberným
eberným množstvím vymožeností a krásným
kr
počasím
asím během
b
celého
roku. Díky přímým letům z většiny
tšiny světových
sv
letišť je také velmi snadno dostupná. Je to oáza ideální
pro celebrity, páry, stejně tak jako pro rodiny. Od stezek p
přes
es neobjevené pláže až po golfová h
hřiště
světového věhlasu, se zde můžete
žete zregenerovat v různých
zných typech ubytování i v luxusních hotelích. Je
možné prozkoumat starobylé památky minulých století, vychutnat si typické dominikánské jídlo nebo
si užít ekoturistické dobrodružství v nádherných národních parcích, pohořích
poho ích a na řekách.

Obklopená Karibským mořem
em z jihu a Atlantickým oceánem ze severu, Dominikánská republika skýtá
v sobě různorodé
znorodé sportovní vyžití, rekreaci, zábavu i exkluzivní kulturní zážitky jako je tanec či
karnevaly. Nezapomínejme také na dominikánské speciality,
speciality, jako jsou doutníky, rum, čokoláda, káva,
jantar a larimar. Každý region nabízí něco
n co pro každého cestovatele i jakýkoli rozpočet.
rozpo
Můžete se
mimo jiné těšit
šit na plné dobrodružství Puerto Plata, bujnou Samanu, historické Santo Domingo,
slunnou Punta Canu, luxusní
uxusní La Romanu, veselou Barahonu a další oblasti.

Celá země v sobě skrývá nespoččet zážitků, které ještě nebyly objeveny. Jedno je ale jisté, ve všech
koutech země Dominikánci dostávají světové
sv
reputaci pro svou vřelost
elost a pohostinnost. Díky osmi
mezinárodním
odním letištím a devíti ekologickým oblastem nebylo nikdy jednodušší ani lákavější
lákav
prozkoumat Dominikánskou republiku. Pokud chcete získat více informací a začít
za ít plánovat Vaši
cestu, navštivte oficiální web Ministerstva cestovního ruchu Dominikánské republiky nebo:

Stáhněte si aplikaci v App Store a Google Play Go República Dominicana
Sledujte nás na Twitteru a Instagramu @GoDomRepCee
Lajkněte nás na Facebooku
u GoDominicanRepublic.cz

