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STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE: Regulile de intrare în Turcia pentru cetățenii străini, în
vigoare din 04 septembrie 2021:
1. Din 3 septembrie, sunt suspendate toate zborurile din Brazilia, Africa de Sud, Nepal și
Sri Lanka, până la noi decizii. Persoanele care au fost în ultimele 14 zile în aceste țări
trebuie să prezinte rezultatul unui test negativ efectuat cu maxim 72 de ore înainte de
sosirea în Turcia. Aceste persoane sunt supuse măsurii carantinei pentru 14 zile în
spații stabilite de guvernorate. Cheltuielile pentru cazare și transferul de la aeroport
vor fi suportate de către persoanele respective. La finalul celei de-a 14-a zile, dacă
rezultatul testului este negativ, măsura carantinei va înceta.
2. Pasagerii care sosesc din Bangladesh, India, Pakistan și cei care au fost în aceste țări
în ultimele 14 zile sunt obligați să prezinte testul negativ PCR, efectuat în ultimele 72
de ore. Pasagerii din aceste țări nu vor fi plasați în carantină obligatorie, dacă vor avea
dovadă efectuării a 2 doze de vaccin (aprobate de OMS sau R.Turcia) sau de 1 doză a
Johnson&Johnson, cu cel puțin 14 zile înainte de sosire în Turcia.
3. Pasagerii care sosesc din Afganistan și cei care au fost în această țară în ultimele 14
zile sunt obligați să prezinte testul negativ PCR, efectuat în ultimele 72 de ore. Aceste
persoane sunt supuse măsurii carantinei pentru 10 zile în spații stabilite de guvernorate.
Cheltuielile pentru cazare și transferul de la aeroport vor fi suportate de către
persoanele respective. La finalul celei de-a 7-a zile, dacă rezultatul testului este
negativ, măsura carantinei va înceta.
4. Pasagerii care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Iran, Egipt
și Singapore trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, efectuat cu maxim
72 de ore înainte de intrarea în țară.
5. Pasagerii care vin din alte state, decât cele menționate în punctele 1, 2, 3, 4 și care
prezintă o dovadă efectuării a 2 doze de vaccin (aprobate de OMS sau R.Turcia) sau
de 1 doză a Johnson&Johnson, cu cel puțin 14 zile înainte de sosire în Turcia sau că a
avut COVID în ultimele șase luni înainte de sosire în Turcia, nu sunt obligați să
prezinte Testul Negativ PCR și nu vor fi supuși măsurii de carantină.
6. Pasagerii care vin din alte state decât cele menționate în punctele 1, 2, 3, 4 și care nu
prezintă o dovadă efectuării a 2 doze de vaccin (aprobate de OMS sau R.Turcia) sau
de 1 doză a Johnson&Johnson, cu cel puțin 14 zile înainte de sosire în Turcia sau că a
avut COVID în ultimele șase luni înainte de sosire în Turcia, sunt obligați să prezinte
Testul Negativ PCR, efectuat în ultimele 72 de ore înainte de sosire în Turcia sau un
test rapid antigen efectuat în ultimele 48 de ore.
7. Pasagerii vor fi supuși, aleatoriu, testului PCR, efectuat de către Ministerul Sănătății
al RT la locul destinației. Pasagerilor li se va permite să plece la destinația finală dacă
rezultatul testului PCR va fi negativ, iar dacă testul va fi pozitiv vor fi supuși

tratamentului conform rigorilor Ministerului Sănătății al RT. Persoanele testate pozitiv
și cele care au fost în contact cu acestea vor trebui sa stea în carantină timp de 14 zile,
pe adresele declarate de ele. Carantina se va sfârși dacă testul PCR, făcut peste 10 zile,
va fi negativ. Persoanele diagnosticate cu varianta/mutația indiană a COVID-19 vor
sta în carantină 14 zile, aceasta terminându-se dacă testul PCR este negativ la sfârșitul
perioadei de carantină.
Rămâne, în continuare, obligatorie completarea de către persoanele care sosesc în Turcia,
indiferent de modalitatea de transport, a formularului de intrare de pe portalul Ministerului
Sănătății al Turciei https://register.health.gov.tr/ cu maxim 72 de ore înaintea îmbarcării,
respectiv a intrării în Turcia. Persoana care completează ancheta, trebuie să indice: numele,
prenumele, sexul, modalitatea de deplasare, numărul de pașaport, cetățenia, țara de origine,
emailul, numărul de telefon, data de sosire (formularul poate fi completat în una din
limbile: engleză, rusă, spaniolă, germană). După completarea chestionarului online, acesta
trebuie să fie tipărit sau descărcat pe un smartphone, tabletă sau alt dispozitiv. Formularul
urmează a fi prezentat reprezentantului companiei aeriene la aeroport, înainte de plecare și
poate fi verificat la intrarea în Turcia de către organele competente. Persoanele care vor
indica informații eronate în anchetă, riscă sancțiuni administrative, până la interdicția
temporară de a intra pe teritoriul Turciei. În baza informațiilor completate, va fi generat
automat un cod HES individual, cu ajutorul căruia persoanele vor putea fi contactate de
autorități, în cazul în care acestea sau cei cu care a fost în contact în timpul călătoriei și
sejurului, sunt bolnavi de COVID-19. Din acest motiv este foarte important ca informația
inclusă în anchetă să fie una veridică.
CATEGORIILE EXCEPTATE: Restricțiile menționate nu se aplică pasagerilor care se
află în tranzit/transfer prin Turcia, membrilor echipajelor aeronavelor și navelor maritime,
copiilor cu vârsta sub 12 ani.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Restricțiile menționate nu se aplică pentru
pasagerii care se află în tranzit/transfer prin Turcia.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Din luna iulie 2021 sunt anulate restricțiile de circulație pe timp de noapte și din weekend,
cele de circulație în transportul public și cele legate de călătoriile inter-urbane. Instituțiile
și organizațiile publice au revenit la programul normal de activitate.
Totodată, rămân în vigoare restricțiile introduse începând cu 02.12.2020, și anume:
- purtarea obligatorie a măștilor în toate locurile publice;
- respectarea distanței sociale de minim 1.5 m.;
- fumatul este strict interzis în zonele publice aglomerate (inclusiv centrul orașului,
bulevarde și străzi principate);
- pentru intrarea în instituții publice, centre comerciale și pentru călătoriile cu avionul,
trenul, corabia, autobuse inter-urbane, persoanele vor trebui să prezinte codurile
electronice HES individuale, disponibile printr-o aplicație gratuită pentru smartphone,
pentru a-și demonstra starea de sănătate (codurile HES pot fi obținute aici
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir sau expediind un sms la nr. 2023 indicând ,,HES
nr. cărții de identitate și anul nașterii”).
Lista laboratoarelor autorizate unde se pot face teste pentru COVID-19 poate fi accesată la
adresa electronică: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-

laboratuvarlari.html
Se recomandă verificarea restricțiilor la nivel de provincie, deoarece autoritățile locale au
dreptul de a impune restricții suplimentare, în cazul agravării situației epidemiologice.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/
https://corona.cbddo.gov.tr/
http://web.shgm.gov.tr/en
https://tga.gov.tr/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Ankara
https://turcia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainTurkey

