CORONA-INFO
Den spanska regeringen har nu
beslutat att alla som kommer från
högriskländer från och med den 23
november ska kunna visa upp ett
negativt testresultat. Det är enbart
PCR-test som gäller enligt vad de
har sagt hitills, och det ska vara gjort tidigast 72
timmar före resan.
Detta gäller för hela Spanien, Balearerna och Kanarieöarna är
inkluderade där. Det gäller också oberoende av vilken typ av
boende man har. För tillfället, 20201113, räknas inte vissa
delar av Norge (Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland,
Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland,
Trøndelag , Troms og Finnmark), och vissa delar av Danmark
(Färöarna och Grönland) och Finland som högriskländer,
men för alla som kommer från Sverige och andra delar av
Danmark, och Norge är det obligatoriskt.

Eftersom situationen ändrar sig hela tiden
rekommenderar vi alla som ska resa från Norden,
att kontrollera exakt med flygbolaget eller
researrangörer i god tid före resan.
Enligt information på TV har man också möjlighet att göra
provet vid ankomsten till Spanien men riskerar att få betala
höga böter, upp till 6.000 euro.
Detta är vad regeringen har beslutat om, flygbolag och
researrangörer har framfört en vädjan om att regeringen ska
acceptera antigentest i stället för PCR-test, för de är snabbare
och billigare. Än så länge vet vi inte om deras protester
kommer att påverka regeringens beslut.
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RESOR MED GLOBALBUSSARNA
Förutom bussbolagets egna betalkort kan man numera
betala med bankkort på Globalbussarna.
Det går inte att betala med kontanter!
Bussbolaget Global har gjort vissa ändringar och numera måste ansökan om TransGC- kortet göras via
internet. För att ansöka om ett betalningskort för Globalbussarna ska man:
Fotografera sitt eget pass på uppslaget där fotot och personuppgifterna finns.
Ta ett foto av sig själv med vit neutral bakgrund. Hela ansiktet väl synligt utan mörka glasögon.
Fotot ska tas vertikalt och bifogas så.
Kortet gäller även på de
Sedan går man in på deras hemsida www.guaguasglobal.com
gula lokalbussarna
Gå till
Klicka på
(ansöka)
Välj kort (för de som inte åker buss dagligen brukar Tarjeta TransGC vara det lämpligaste)
Klicka på
(ansöka)
Fyll i personuppgifter Obs! samtliga förnamn som står i passet.
Ange om man identifierar sig med pass eller kortet för utlänningar i Spanien ( N.I.E.) och skriva in numret.
Om man vill använda sitt Nationella ID-kort ska man fylla i numret och sedan välja
.
Födelsedatumet anger man genom att klicka på dag, månad och år.
Bostadsadressen på Gran Canaria ska anges.
Kortet är personligt, gäller
Man ska också ange om man gör ansökan om kort för :
bara för resor för den som
,
Första gången =
ansökt om kortet.
Förnya =
Stöld/förlustanmäla ett kort =
.
Man bifogar sedan fotografiet av sig själv och fotografiet av passet (eller N.I.E-kortet om man har sådant).
Om man har N.I.E. kort eller Nationellt Id-kort, ska både fram och baksida fotograferas.
Man kan välja var man vill hämta ut sitt kort. Väljer man Busstationen i San Telmo, Las Palmas får man
oftast kortet på några timmar.
Vill man hämta ut sitt kort på annan ort kan det dröja mellan 7-15 dagar innan kortet finns tillgängligt. Det
finns en lista på platser där man kan hämta ut sitt kort men bara vissa av dessa platser fungerar just nu pga
Covid-19. De platser som kan lämna ut kortet utanför Las Palmas är till exempel busstationen i Puerto
Rico, i Maspalomas och Parque Tropical i Playa del Inglés och busstationen i Arucas.
Vid första laddningstillfället måste kortet laddas med minst 10 euro.
Laddar du kortet med:
10-59 euro får du en ”rabatt”, på 20% som läggs till på laddningen.
60-99 euro får du en ”rabatt”, på 30% som läggs till på laddningen.
100+ euro får du en ”rabatt”, på 40% som läggs till på laddningen.
En laddning på 100 euros ger dig 140 euros att åka för.

