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1. STARE DE URGENȚĂ: NU

 
RESTRICȚII DE INTRARE: Din 11 iunie 2020, autoritățile turcești au anulat
interdicțiile de intrare/ieșire de pe teritoriul Turciei, pentru cetățenii străini, dar cu
anumite excepții. Astfel, începând cu 21.12.2020, după o mutație suferită de noul
tip de coronavirus, zborurile din/spre Marea Britanie, Danemarca, Olanda și Africa
de  Sud  au  fost  suspendate  temporar,  iar  hotarul  terestru  cu  Iran  rămâne  în
continuare închis.

2. La intrare în Turcia toate persoanele vor fi supuse controlului medical. 
-  cei  ce  vor  manifesta  simptome  vor  fi  supuși  testului  la  COVID-19  (potrivit
autorităților testul va fi efectuat fără plată!). 
- persoanele care vor fi testate pozitiv la COVID-19 nu vor fi returnate, acestea
urmând a fi tratate pe teritoriul Turciei. 
-  la  intrare în Turcia,  persoanele sunt obligate să îndeplinească un formular cu
privire la locul aflării lor în țară.
- persoanele identificate că au fost în contact (în avion, autobuz, mașină, corabie),
cu persoane diagnosticate cu COVID-19, vor fi plasate în carantină pentru 10 zile.
-  hotelurile  și  unitățile  de  cazare  rămân  deschise  în  continuare,  restaurantele
hotelurilor rămân deschide doar pentru turiști.  

3. CATEGORIILE EXCEPTATE: nu sunt

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: nu sunt restricții, se aplică regulile de
bază.

5. MĂSURI PE PLAN INTERN:

Începând cu 02.12.2020 au intrat în vigoare măsuri noi restrictive, și anume: 
- purtarea obligatorie a măștilor în toate locurile publice
- respectarea distanței sociale de minim 1.5 m
- centrele comerciale, transportul public,  parcurile, piețele, restaurantele, cafenelele,
frizeriile,  centrele  sportive  din  cele  81  de  provincii  ale  Turciei  activează  doar  în
perioada  orelor  10.00-20:00.  Totodată,  restaurantele  oferă  pe  parcursul  zilei  doar
servicii de tip take away, sau livrare la domiciul prin comandă telefonică. După ora
20.00, se livrează mâncare doar la domiciliu prin comandă telefonică. Aceste restricții
sunt valabile pe tot parcursul săptămânii (de luni până duminică).
-fumatul este strict interzis în zonele publice aglomerate (inclusiv centrul  orașului,
bulevarde și străzi principate).
- cinematografele sunt închise pânâ la sfârșitul anului 
- studiile vor fi continuate la distanță
- evenimentele sportive vor avea loc fără vizitatori 
- grădinițele și instituțiile de învățământ își vor suspenda activitatea.
- la nunți și înmormântări pot participa până la 30 de persoane



- localuri precum băile turcești, saunele, saloanele de masaj, piscinele și parcurile de 
distracții își vor opri activitățile.
- întrunirile de familie, inclusiv la sărbătorile de Revelion, nu vor fi permise.
- toate persoanele vor trebui să prezinte la intrarea în centrele comerciale 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. cărtții de identitate și anul nașterii ”
- numărul persoanelor care vor circula pe străzi și în piețele aglomerate va fi gestionat 
de autoritățile locale.

La nivel național se impun restricții de circulație, după cum urmează:
- cetățenii  cu vârsta mai mare de 65 de ani vor avea dreptul să iasă afară doar între
orele 10:00 – 13:00, având interdicție să utilizeze transportul public
- cetățenii cu vârsta mai mică de 20 de ani, pot ieși afară doar în intervalul orelor
13.00-16:00, având interdicție să utilizeze transportul public
- restul cetățenilor, nu pot circula în intervalul orar 21.00 – 05.00, 
- în week-end este interzisă circulația de vineri seara de la ora la 21:00 până luni
dimineața la ora 05.00.
-  restricțiile  nu  se  aplică  în  sectoarele  producerii  și  aprovizionării,  sănătății  și
agriculturii.

Se recomandă verificarea restricțiilor la nivel de provincie, deoarece autoritățile locale
au  dreptul  de  a  impune  restricții  suplimentare,  în  cazul  agravării  situației
epidemiologice. 

6. 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/  

7. INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Ankara 
https://turcia.mfa.gov.md/
 https://www.facebook.com/MoldovainTurkey 
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