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KÖRJEGYZÉK
A Török Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki az Ankarába akkreditált
nagykövetségek és nemzetközi szervezetek képviselőinek, és a Minisztérium 2020-32138559
számú, 2020. december 25-én kelt, valamint a 2020-32153693 számú, 2020. december 30-án
kelt szóbeli jegyzékeire hivatkozva a határátkelőhelyeken bemutatandó PCR tesztekkel
kapcsolatban van szerencséje közölni az alábbiakat.
A SARS-CoV-2 vírus új variánsának Törökországba való bejutásának megelőzése érdekében
minden határátkelőhelyen az alábbi rendelkezések lépnek életbe:
2020. december 30-tól a külföldről légiúton érkező, 6 évnél idősebb személyek kötelesek 72
óránál nem régebbi negatív PCR tesztet bemutatni. Azon személyek, akik nem tudnak ilyen
negatív tesztet bemutatni, nem szállhatnak fel a Törökországba tartó légijáratokra.
A szárazföldön és vízi úton érkezők a negatív PCR tesztjüket a határátlépéskor kötelesek
bemutatni.
Azok a személyek, akik a határátkelőhelyen nem mutatják be a negatív tesztjüket, kötelesek
karanténba vonulni az általuk megadott címen (lakóhely, szálloda, stb.), vagy ha erre nincs mód,
a Megyei Egészségügyi Igazgatóságok által kijelölt helyen.
A szóban forgó személyek a karantén 7. napján tesztet készíttethetnek és ha ennek eredménye
negatív, a karantén számukra véget ér. A 7. napon pozitív PCR tesztet produkálók az
Egészségügyi Minisztérium által meghatározott COVID-19 útmutatásnak megfelelő ellátásban
részesülnek.
A karanténba kerülő személyek nyomon követése érdekében a határátkelőhelyen ki kell tölteni
a „COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu” nevű
formanyomtatványt. Ez a nyomtatvány 30 napig kerül megőrzésre és a személyes adatok a
Népegészségügyi Irányítási Rendszer (HSYS) adatbázisába kerülnek.
A külföldről Törökországba lépő személyekkel és járművekkel kapcsolatos adatok a
Törökország Határ- és Parti Egészségügy Általános Igazgatóságának rendszerébe
(interaktif.hssgm) kerülnek elmentésre.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően, a repülőgépek személyzete, valamint a nemzetközi
teheráru forgalomban résztvevő (TIR) kamionsofőrök esetében PCR-teszt bemutatása, illetve
karantén-kötelezettség továbbra sem áll fenn, mint ahogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
(IMO) és az Egészségügyi Világszervezet által „kulcsfontosságú személynek” megnevezettek,
valamint a Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium által Törökországban
„kulcsfontosságú személynek” minősített hajómunkások esetében sem.
A fenti eljárás 2021. március 1-jéig érvényes.
A Török Köztársaság Külügyminisztériuma ismételten nagyrabecsüléséről biztosítja az
Ankarába akkreditált nagykövetségek és nemzetközi szervezetek képviselőit.
Ankara, 2020. december 31.

