TURVALLISEN MATKUSTAMISEN PERUSOPAS SUKELTAJILLE
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Osa kauneimmista
sukelluskohteista
saattaa sijaita
kaikkein
syrjäisimmissä
paikoissa.
Vaikka tällainen
yksityisyyttä tarjoava
matkakohde onkin
usein houkutteleva
vaihtoehto, on
kuitenkin muistettava
ottaa huomioon
tietyt asiat aina kun
ollaan lähdössä
sukellusmatkalle.
Ennen matkan
alkua matkalle
lähtevien sukeltajien
tulee olla hyvin
valmistautuneita
ja heillä tulee
olla riittävästi
tietoa kaikesta
tarpeellisesta.
Näin voidaan taata
mahdollisimman
turvallinen matka
alusta loppuun asti.
Tämän oppaan
avulla haluamme
olla omalta
osaltamme avuksi
matkavalmisteluissa.
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TEHTÄVÄLISTA
3 KUUKAUTTA ENNEN MATKAA
rr

Varmista, että passisi on voimassa vähintään kuusi kuukautta sen päivän jälkeen, joka on
viimeinen aikomasi

rr

Selvitä, tarvitsetko turistiviisumia.

rr

Selvitä, tarvitseeko sinun ottaa rokotuksia matkustaessasi kyseiseen kohteeseen.

DIVING SAFETY SINCE 1983

2 KUUKAUTTA ENNEN MATKAA
rr

Täytä RSTC:n (Recreational Scuba Training Council) terveydentietolomake. (Lääkärisi täytyy
ehkä allekirjoittaa se.)

1 KUUKAUSI ENNEN MATKAA
rr

Ota selville, mitä kohdemaasi lainsäädäntö sanoo käytössäsi olevista reseptilääkkeistä.

rr

Hanki kohdemaasi valuuttaa ja ilmoita pankillesi ulkomaille matkustamisesta.

rr

Selvitä, voitko käyttää luottokorttejasi ja joudutko maksamaan palvelumaksuja ulkomailla
tapahtuvista toiminnoista.

2 VIIKKOA ENNEN MATKAA
rr

Laadi henkilökohtainen tarkistuslista (Tässä esitetyt tarkistuslistat ovat vain suuntaa
antavia.)

rr

Laadi tarvittaessa maailmanlaajuinen soittosuunnitelma.

rr

Varmista, että sinulla on voimassa oleva sukellus- ja matkavakuutus.

rr

Ota kaksi kopiota passeistasi (värikopiot ovat suositeltavia), ajokortistasi,
matkasuunnitelmastasi, majoituksen vahvistuksesta sekä viisumistasi (jos 		
tarvitset sellaisen). Jätä yhdet kopiot jollekulle henkilölle kotiin ja pakkaa toiset kopiot
erilleen alkuperäisistä asiakirjoista. Skannaa myös kaikki nämä asiakirjat ja tallenne ne
pilveen, Dropbox-palveluun, laitteellesi tai jonnekin, josta sinun on mahdollista löytää ne
matkasi aikana.

rr

Jäsenille tarkoitetut
sukellusvakuutusohjelmat

Ensiapu 24/7
kaikkialla
maailmassa

Ensiapukurssit

Tutustu lentoyhtiön matkatavararajoituksiin.

24 TUNTIA ENNEN LÄHTÖÄ
rr

Tee lähtöselvitys lennollesi.

rr

Tarkista pakkauslistasi kahteen kertaan.

rr

Ilmoita jollekulle matkasuunnitelmistasi.

Osallistuminen
sukelluslääketieteellisiin
tutkimusprojekteihin

Lääketieteellinen
neuvonta ja erikoislääkärien lähetteet
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Turvallisen matkustamisen perusopas sukeltajille

SUKELTAJA JA MATKUSTAMINEN

