
Je draagt het mondmasker bij het instappen, gedurende de hele vlucht en bij het uitstappen.
Je moet iedere 4 uur je mondmasker vervangen. Je bent verplicht om zelf genoeg mondmaskers mee te
nemen voor je heen- en/of terugreis.
Het dragen van een mondmasker aan boord is verplicht. Passagiers die geen mondmasker dragen of
weigeren te dragen zullen de toegang tot het toestel ontzegd worden of zullen het toestel moeten
verlaten voor de deuren sluiten. Indien dit tijdens de vlucht zou gebeuren, kan TUI fly beslissen deze
passagier van boord te halen (en de vlucht laten uitwijken) als dat nodig is om de veilige uitvoering van de
vlucht te garanderen.
Ook indien je gevaccineerd bent tegen COVID-19, blijft het dragen van een mondmasker verplicht.

Hier vind je meer informatie over de coronaplichtingen  tijdens je vlucht en de nodige formaliteiten
voor je verblijf in Tenerife.
We informeren je over de voorbereiding.  Zo kunnen we samen veilig en onbezorgd op reis. Ook indien
je gevaccineerd bent tegen COVID-19, gelden onderstaande veiligheidsvoorschriften. Zorg dat je alle
informatie goed doorleest, we adviseren je om 1 dag voor vertrek nogmaals  je mail te lezen of contact
met ons op te nemen voor eventuele aanpassingen.

Persoonlijk item aan boord

Om contactmomenten aan boord te beperken en zowel de passagiers als de bemanning te beschermen,
vragen we u om alleen één klein persoonlijk item mee te nemen. Dit kan één hand-, laptop- of rugtas per
persoon zijn van maximaal 10 kg en maximaal 30 x 30 x 15 centimeter. We vragen je om deze onder de stoel
voor je te plaatsen. Een handbagagekoffer of trolley kun je gratis inchecken bij de incheckbalie tot 10 kg,
maximaal 55 x 40 x 20 centimeter.
Let op! Het is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan om losse lithium batterijen (bijvoorbeeld
powerbanks of reservebatterijen) te vervoeren in de bagage die je laat inchecken. Neem ze mee in het
persoonlijke item dat je mee aan boord mag nemen. 

Een mondmasker als je gaat vliegen

Een mondmasker dragen is verplicht op de luchthaven en aan boord, een zelfgemaakt mondmasker is niet
toegestaan.
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Negatieve test:
PCR-test, TMA of LAMP test max 72 uur voor aankomst voor reizigers van 12 jaar en ouder.
Of een Antigeen sneltest max 48 uur voor aankomst. Een zelftest volstaat niet.
Formulier moet in de volgende talen zijn: Engels, Frans, Duits of Spaans.

Reizigers die per vliegtuig of boot naar Spanje reizen dienen een FCS formulier in te vullen. Deze
gezondheidsverklaring vul je binnen 48 uur voor vertrek in via deze website. Wij adviseren om dit zo tijdig
mogelijk te regelen. Vervolgens ontvang je een QR-code. Neem deze QR-code geprint of digitaal mee en houd
deze gereed bij het inchecken en bij aankomst in Spanje. 

Houd er ook rekening mee dat het niet meer mogelijk is om een papieren variant van het FCS formulier op te
halen bij de airportbalie en vervolgens in te vullen. Zorg ervoor dat je dit voor vertrek hebt geregeld. Zonder
ingevuld FCS formulier (QR-code digitaal of geprint) heb je helaas geen toegang tot de vlucht. 
In dit filmpje zie je hoe dit formulier in te vullen

Geef gerust een seintje indien het een probleem is om aan te vragen. (013/33.65.44 - 0475/680540)
 
Verder nog:

Reizigers (vanaf 12 jaar en ouder) moeten in het bezit zijn van het EU Digitaal Covid Certificaat dat volgende
bewijs bevat: ( is voor ons de COVID APP)

Voor de Canarische Eilanden wordt er aangeraden de meldingsapp voor besmettingen RadarCOVID op je
mobiele telefoon te downloaden. Ga naar deze website voor meer informatie.
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Opgepast :
Dit zijn de maatregelen gekend op 09/8/21

https://www.spth.gob.es/
https://www.spth.gob.es/
https://youtu.be/1w1kpqP_kws
https://radarcovid.gob.es/en/terms-and-conditions-use
https://radarcovid.gob.es/en/terms-and-conditions-use


Bewijs van vaccinatie:
Volledig gevaccineerd, laatste vaccinatie dient minimaal 14 dagen (en maximaal één jaar) voor vertrek te
zijn gezet.
Op het bewijs dient vermeld te staan: naam en achternaam, datum van vaccinatie(s), type vaccin, het
batchnummer, land waarin het vaccin is afgegeven, contactgegevens van de instantie die het bewijs heeft
afgegeven.
De documenten dienen opgesteld te zijn in het Spaans, Engels, Frans of Duits. In het geval dat het
document in een andere taal is opgesteld dan dient een aanvullende vertaling naar het Spaans te worden
overlegd, opgesteld door een officiële instantie.
Bewijs van herstel:
Voor reizigers die van COVID19 zijn hersteld en die positief blijven testen, geldt dat zij met een bewijs van
herstel mogen reizen. Bewijs moet minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen na de eerste positieve
NAAT-test zijn afgegeven.
Het document moet zijn afgegeven door een bevoegde instantie of een medische dienstverlener.
Op het document dient het volgende vermeld te staan: naam en achternaam, de datum van de eerste
positieve NAAT-test, type NAAT-test dat is afgenomen, land van afgifte.
De documenten dienen opgesteld te zijn in het Spaans, Engels, Frans of Duits. In het geval dat het
document in een andere taal is opgesteld dan dient een aanvullende vertaling naar het Spaans te worden
overlegd, opgesteld door een officiële instantie.
Vereisten voor bovenstaand documenten:
 De documenten mogen zowel digitaal als op papier meegenomen worden.

Heb je een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat ? Je moet niet in quarantaine of je laten testen.
Heb je geen vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat ? Heb je geen recente negatieve PCR-test van
maximum 72 uur oud?

Laat je testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt van je reis. Is je test negatief ? Dan mag je uit
quarantaine als je jouw resultaat hebt

Vul  het Passagier Lokalisatie Formulier in, ten vroegste 48u voor je aankomst in België. 

Vrijstelling coronatest heenreis:

Reizigers (vanaf 12 jaar en ouder) moeten in het bezit zijn van het EU Digitaal Covid Certificaat dat volgende
bewijs bevat:

Wat te doen bij terugreis:
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https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/?gclid=EAIaIQobChMIkrKduO-k8gIVmsx3Ch21Og0pEAAYASAAEgLxAfD_BwE
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/?gclid=EAIaIQobChMIkrKduO-k8gIVmsx3Ch21Og0pEAAYASAAEgLxAfD_BwE

