
  

  

  

Tiedote  31.8.2020  

Dominikaanisen  tasavallan  matkailun  toipumissuunnitelman  
keskiössä  on  terveysturvallisuus    

Dominikaanisen  tasavallan  presidentti  Luis  Abinader  Corona  esitteli  25.  elokuuta  useita  aloitteita  COVID-‐
19-‐pandemian  aiheuttamien  matkailualan  haasteiden  voittamiseksi.  Toimenpiteiden  tavoitteena  on  
varmistaa,  että  Dominikaaninen  tasavalta  on  turvallinen  matkakohde.    

Presidentti  Abinaderin  johtama  suunnitelma  matkailun  vastuullisesta  
toipumisesta  COVID-‐19-‐pandemiasta  suojelee  matkailijoiden  
terveyttä,  hyvinvointia  ja  turvallisuutta  sekä  edistää  matkailualan  
kestävää  elpymistä.  

–  Tavoitteenamme  on  minimoida  pandemian  vaikutukset  ja  helpottaa  
matkailun  vastuullista  elpymistä,  jossa  terveys  asetetaan  etusijalle,  
maksimoidaan  työpaikkojen  luominen  ja  talouskasvu  sekä  edistetään  
alan  kestävää  kehitystä,  sanoi  presidentti  Abinader.  

  
Dominikaanisen  tasavallan  matkailuministeri  David  Collado  kertoi  suunnitelman  julkistamisen  yhteydessä,  
että  uusi  hallinto  ja  Dominikaanisen  tasavallan  hotelleja  ja  matkailualaa  edustava  ASONAHORESin  ovat  
käyneet  keskusteluja,  jotta  julkinen  valta  ymmärtäisi  paremmin  matkailijoiden  huolet  ja  teollisuudenalan  
tarpeet.  
  
–  Olemme  keskittyneet  matkailualan  jatkuvaan  kasvuun  maan  maineen  edistämisen  lisäksi,  sanoi  ministeri  
Collado.  –  Olemme  varmoja,  että  voitamme  pandemia  aiheuttamat  haasteet  yhdessä  ja  varmistamme,  että  
Dominikaaninen  tasavalta  on  ykköskohde  alueella  myös  tulevaisuudessa  kansainvälisten  vierailijoiden  
keskuudessa,  jotka  tulevat  maahan  lomalle,  loma-‐asunnoilleen,  liikeasioissa  tai  etsimään  
investointimahdollisuuksia.  
  
Hallituksen  suunnitelma  koskee  toimenpiteitä,  joilla  varmistetaan  sekä  paikallisten  että  matkailijoiden  
terveys  ja  turvallisuus.  Toimenpiteissä  on  huomioitu  kansainvälisesti  sertifioidut  terveyskäytännöt  ja  ne  
tulevat  koskemaan  koko  matkailualaa  mukaan  lukien  ravintolat  ja  baarit.  
  
Toimenpiteitä  ovat:  
•   Syyskuun  lopusta  alkaen  satunnaisesti  valituille  matkustajille  tehdään  maahan  saapumisen  yhteydessä  

pikatestejä,  kuten  diagnostinen  hengitystesti  mahdollisen  COVID-‐19:n  toteamiseksi.  Kun  tämä  
toimenpide  on  otettu  käyttöön,  vaatimus  negatiivisesta  COVID-‐19-‐testistä  ennen  maahan  saapumista  
poistuu,  mutta  on  voimassa  pikatestien  käyttöönottoon  saakka.    

•   Sosiaalinen  etäisyys  ja  maskien  käyttö  ovat  pakollisia  matkailijoiden  vierailun  ajan.  
•   Kaikille  hotelleissa  vieraileville  matkailijoille  myönnetään  väliaikainen  tukiohjelma,  joka  kattaa  

hätätilanteeseen,  etälääketieteeseen,  mahdollisesti  pitkittyvään  oleskeluun  liittyvän  majoituksen  ja  
lentovarausten  muutosten  aiheuttamien  kustannusten  korvaamisen  mahdolliseen  infektioon  
sairastumisen  yhteydessä.  Tämä  vakuutus  tarjotaan  matkailijoille  maksutta  joulukuussa  2020  ja  
dominikaaninen  valtio  maksaa  sen  sataprosenttisesti.  



  

  

  
  
•   Terveyskuplan  avulla  varmistetaan,  että  hotellin  työntekijät  viipyvät  hotellialueella  niin  pitkään  kuin  

mahdollista.  Hotellit  toteuttavat  tehokasta  terveyden  hallintaa  yhdessä  tavarantoimittajien,  
alihankkijoiden  ja  työntekijöiden  kanssa.  Työntekijät  testataan  säännöllisesti  ja  he  noudattavat  erityisiä  
toimenpiteitä  hotellialueelle  saapuessaan  ja  sieltä  poistuessaan.  

•   Työlainsäädäntöä  mukautetaan  minimoimaan  ja  vähentämään  työntekijöiden  riskejä.  Toimenpiteet  
ovat  kahden  maailman  johtavan  sertifiointialan  organisaation,  World  Travel  and  Tourism  Councilin  Safe  
Travelin  ja  BureauVeritaksen,  sertifioimia.  

  
Uusi  Dominikaanisen  tasavallan  presidentin  johtama  ja  matkailuministeriön  alaisuudessa  toimiva  
matkailukabinetti  tulee  toteuttamaan  suunnitelman.  Instituutiot,  jotka  vaikuttavat  suoraan  alan  
arvoketjuun,  muodostavat  kabinetin.  Kabinetti  seuraa  toteutettujen  toimenpiteiden  vaikutusta  ja  tehoa  
sekä  sopeuttaa  toimenpiteitä  tarvittaessa.  
  
Eri  kanavissa  tapahtuvaa  viestintää  tehostetaan  matkailijoiden  ja  alan  toimijoiden  kanssa,  jotta  kaikki  
tietävät,  että  Dominikaaninen  tasavalta  on  turvallinen  matkakohde.  Viestintäsuunnitelma  pitää  sisällään  
koulutusta,  yksityiskohtaisia  aineistoja,  jatkuvan  päivityksen  ja  hakukoneoptimointia.    
  

Lisätietoja:  
Dominican  Republic  Tourist  Office  Tukholmassa   Target  Tourism,  Trade  &  Press  
Jarolin  De  la  Cruz,  johtaja      Pia  Klitten  Sørensen  
Sähköposti:  j.delacruz@godominicanrepublic.com   Sähköposti:  pia@target-‐tourism.dk  
Puhelin:  +46  8  120  205  37      Puhelin:  +45  8680  1025,  matkapuhelin  +45  2452  1025  
  
Dominikaaninen  tasavalta  
Vertaansa  vailla  oleva  Dominikaaninen  tasavalta  tunnetaan  upeista  retkistä,  rikkaasta  kulttuurista,  loputtomista  mukavuuksista  ja  
ympärivuotisesta  täydellisestä  ilmastosta.  Dominikaaninen  tasavalta  on  helposti  saavutettavissa  suorilla  lennoilla  suurimmilta  
lentoasemilta.  Se  on  ihanteellinen  keidas  niin  pariskunnille,  perheille  kuin  julkisuuden  henkilöille.  Dominikaaninen  tasavalta  tarjoaa  
vaellusreittejä,  koskemattomia  rantoja,  maailmanluokan  golfkenttiä  sekä  monipuolisia  ja  ylellisiä  majoitusvaihtoehtoja.  Maa  tarjoaa  
mahdollisuuden  tutkia  vuosisatoja  vanhoja  pyhäinjäännöksiä,  juhlia,  nauttia  ekoturismista  upeissa  kansallispuistoissa,  vuoristossa  ja  
jokimaisemissa.  Dominikaanista  tasavaltaa  ympäröi  Karibianmeri  etelässä  ja  Atlantin  valtameri  pohjoisessa.  Maa  tarjoaa  erilaisia  
urheilu-‐,  virkistys-‐  ja  viihdemahdollisuuksia,  ylellisiä  kulttuurielämyksiä,  kuten  tanssia,  karnevaaleja  sekä  dominikaanisia  
erikoisuuksia,  kuten  sikareita,  rommia,  suklaata,  kahvia,  meripihkaa  ja  larimaria.  Seikkailunhaluisten  Puerto  Platassa,  vehreässä  
Samanassa,  historiallisessa  Santo  Domingossa,  aurinkoisessa  Punta  Canassa,  ylellisessä  La  Romanassa,  vilkkaalla  Barahonassa  ja  
muilla  alueilla  on  jokaisella  tarjottavaa  erityyppisille  matkustajille  ja  budjeteille.  

Rannikolta  rannikolle  ulottuvien  monien  matkailumahdollisuuksien  lisäksi  Dominikaaninen  tasavalta  tunnetaan  myös    
lämminhenkisistä  ja  vieraanvaraisista  ihmisistään.  Dominikaaniseen  tasavaltaan  on  helppo  tulla  ja  maa  tarjoaa  houkuttelevat  
puitteet  lomailuun.  Maassa  on  kahdeksan  kansainvälistä  lentoasemaa  ja  yhdeksän  eri  ekologista  vyöhykettä.  Lue  lisää  ja  aloita  
lomasi  suunnittelu  Dominikaanisessa  tasavallassa  matkailuministeriön  virallisilta  nettisivuilta:  www.godominicanrepublic.com  

Lataa  Go  Dominican  Republic  -‐sovellus,  joka  on  saatavana  App  Storesta  ja  Google  Playsta  
Seuraa  meitä  Twitterissä  GoDomRep  ja  Instagramissa  GoDominicanRepublic.  Tykkää  meistä  Facebookissa  GoDominicanRepublic  
facebook/godominicanrepublic  
  


