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การพิจารณาแนวทางเปิดน่านฟ้าการท่องเที่ยวของประเทศอิสราเอล
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศอิสราเอลได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องที่นักท่องเที่ยวชาว
อิสราเอลซึ่งได้เดินทางกลับมาจากประเทศที่อยู่
ในประเภท green country หรื อ ประเทศที่ มี
การติด เชื้ อไวรัส โคโรน่ า (COVID – 19) อยู่ ใน
ระดับ ต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีการกักตัวเอง (self –
isolation) จำนวน 14 วัน ซึ่งถือเป็น ข่าวดีสำหรับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบิน อย่างไรก็ตาม
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมข้อมูลว่าจะต้องมีการขั้นตอนอย่างมีระบบและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และไม่ได้สามารถดำเนินการในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ ประเทศอิสราเอลเองถือเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่จัดอยู่ในประเภท red country เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสะสมและการติดเชื้อราย
ใหม่จำนวนสูงมาก และประเทศที่เป็น green country ไม่ได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางมาจากประเทศ
อิสราเอลด้วย หรือต้องมีการกักตัวจำนวน 14 วัน เช่นกัน
ทั้งนี้ จะมีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวกับ Knesset Coronavirus Committee ในช่วง
ต้นเดือนสิงหาคม 2020 ด้วย โดยในปี 2019 ชาวอิสราเอลได้มีการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศจำนวน
กว่า 9.2 ล้านครั้ง นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมของประเทศอิสราเอลได้ประกาศแผนงานที่จะให้ชาวอิสราเอลที่
เดินทางไปยังประเทศ green country มีการกักกันตัวเองเพียง 5 วัน ในขณะที่ชาวอิสราเอลซึ่งเดินทางไปยัง
ประเทศ red country จะต้องดำเนินขั้นตอนของกระบวนการ COVID – 19 Test ตามปกติ
โดยในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ของประเทศอิส ราเอลยังไม่อ นุญ าตให้ ช าวอิส ราเอลใช้
ประโยชน์จาก health fund virus test เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้น ชาวอิสราเอลต้องใช้
บริ ก ารจาก private test ซึ่ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยอยู่ ที่ ป ระมาณ 600 – 1,000 เชคเกล หรื อ ประมาณ 6,000 –
10,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper, 27/07/2020
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ส่ งเสริมการค้าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
รัฐบาลประเทศอิสราเอลมีแนวนโยบายเรื่องเข้าร่วมความตกลงในการอนุญาตให้มีการเดินทาง
ระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 (safe flight agreements) กับประเทศ
ต่างๆ ที่ มี อั ตราการติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรน่ า (COVID – 19) ต่ ำ โดยได้ จัด อั น ดับ ของประเทศที่ ค วรจะพิ จารณา
อนุญ าตการเดิน ทางระหว่างกัน ซึ่งมีสถานะ “สีเขียว” ได้แก่ เซเชลส์ กรีซ สโลวีเนีย มอนเตเนโกร จอร์เจีย
โครเอเชีย บัลแกเรีย ออสเตรีย ลิทัวเนีย ไต้หวัน ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ สโลวาเกีย ลัตเวีย ไอซ์แลนด์ เป็นต้น
นอกจากนี้ สำหรับประเทศที่มีสถานะ “สีเหลือง” ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อที่ลดลงซึ่ง รัฐบาลประเทศ
อิส ราเอลอาจเริ่มเจรจาเพื่อให้ มีการดำเนิ น เที่ ยวบิ นระหว่างกัน ได้แก่ ไทย เยอรมนี เช็ค ฮังการี เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ เอสโตเนีย มอลตา ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยรายชื่อของประเทศต่างๆ ซึ่งถูกพิจารณาแบ่งตามประเภทของสี
เขียว สีเหลือง สีแดง อาจมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสฯ ในประเทศนั้นๆ ตามความเป็น
จริงในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศอิสราเอลว่า
ปัจจุ บัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID - 19 ประมาณ 69,000 ราย เสียชีวิต ประมาณ 500 ราย และรัฐบาล
อิสราเอลมีความกังวลว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อฯ ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการจัดลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
สำหรับการท่องเที่ยวของประเศต่างๆ การเดินทางระหว่างกันจึงยังน่าที่จะยังไม่เริ่มในช่วงเร็ววันนี้
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
27 กรกฎาคม 2563
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