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Informații   Congres   Nepsis   MOREOM   2020   -   politica   de   rambursare  
14/08/2020  

Doamne,   ajută!  
 
Vă   trimitem   această   circulară   în   urma   stării   de   î ngrijorare   pricinuită    de    evoluția   pandemiei   în  
România   și   anumite    țări   din   MOREOM.   La    acest   link    [1]   puteți   vedea   lista   actualizată   a   țărilor  
pentru   care   Elveția   a   impus   restricții   de   călătorie   (momentan,   Spania   și   România   sunt   pe  
listă).   Situația   în   Elveția   este   stabilă   (vedeți    comunicat    [2])   ceea   ce   ne   face   încrezători   că  
acest   congres   va   avea   loc.   Pentru   restul   Europei,   sperăm   că   vremurile   se   vor   îmbuna   până  
la   congres.  
 
În   acest   context   dorim   să   vă   aducem   la   cunoștință   că   am   clarificat   politica   de  
rambursare   pentru   o   mai   bună   transparență.  

Clarificarea   politicii   de   rambursare  
 
Suntem   conștienți   că   este   greu   de   prezis   evoluția   epidemiologică   din   țările   de   unde   vin  
participanții,   și   există   posibilitatea   de   a   apărea   restricții   de   ultim   moment   de   călătorie   între  
țări.  
 
În   acest   sens,   dorim   să   vă   asigurăm   că   scopul   nostru   este   ca,   în   cazul   unei   restricții   de  
circulație   impusă   în   contextul   Covid-19,   să   vă   putem   rambursa   cât   mai   mult   din   costul  
congresului.   Subliniem   faptul   că   rambursarea   menționată   în   continuare   este   posibilă    doar  
dacă   la   data   congresului   vor   fi   în   vigoare   restricții   de   călătorie   între   țara   de   unde   veniți  
și   Elveția    (de   exemplu,   carantină   obligatorie   pentru   10   zile   la   intrarea   în   Elveția).  
 
Mai   precis,    dacă   la   data   congresului   vor   fi   restricții   între   țara   de   unde   sosiți   și   Elveția :  

- costul   cazării   este   rambursabil   integral,   conform   politicii   Covid-19   a   hostelului.   Noi  
vom   intermedia   rambursarea.  

- în   cazul   în   care   ați   optat   pentru   drumeția   în   Alpi,   costul   drumeției   este   rambursabil  
integral.  

- facem   tot   posibilul   ca   taxa   de   participare   (10   CHF)   și   costul   meselor   să   fie  
rambursate   integral.   După   data   de   14   septembrie,   noi   vom   începe   să   facem   achiziții  
pentru   congres.   Dacă   pentru   țara   de   unde   veniți   vor   exista   restricții   de   călătorie  
înainte   de   14   septembrie,   vă   vom   rambursa   integral.   În   cazul   în   care   vor   apărea  
restricții   de   călătorie   de   ultim   moment   (după   14   septembrie)   pentru   țara   de   unde  
veniți,   vom   face   tot   posibilul   să   maximizăm   rambursarea,   fără   a   putea   garanta   în  
acest   moment   o   sumă   sigură.  

- costul   transportului   până   la   Berna   nu   intră   în   responsabilitatea   noastră.  
 
 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-2056515727
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Pe   scurt:  
 

Rambursarea   costurilor   în   cazul   existenței   unor   restricții   în   Elveția   pentru   țara   de   unde   veniți  

Costuri  Înainte   de   14   Septembrie  După   14   Septembrie  

Cazare   Integral   *  Integral   *  

Drumeție   în   Alpi  Integral   Integral   

Taxă   participare  Integral   Parțial   **  

Mese  Integral   Parțial   **  

*   conform   politicii   Covid-19   a   hostelului  

**   vom   încerca   să   ramburs ă m   cât   mai   mult,   fără   a   putea   garanta   o   sumă   în   acest   moment  

 

Întrebări   sau   modificări?  
 
Vă   mulțumim   pentru   înțelegere   și   vă   stăm   la   dispoziție   pentru   orice   întrebări   ați   avea.   
 
Dacă   doriți   să   vă   anulați   sau   modificați   înscrierea,   mai   aveți   timp   să   o   faceți    până   pe   20  
august   2020 ,   deoarece   după   această   dată   trebuie   să   dăm   lista   finală   la   hostel.   Altfel,   dacă  
nu   ați   facut-o   inca,    trebuie   să   achitați   totalul   de   plată   până   la   aceeași   dată,   20   august  
2020.  
 
Cu   drag   și   nădejde   în   Domnul,  
 
Echipa   Nepsis   Elveția  
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