
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a 
Consulatului General - https://www.facebook.com/Consulat.Istanbul/ 
 
1. STARE DE URGENȚĂ: NU 
 
2. RESTRICȚII DE INTRARE: Din 11 iunie 2020, autoritățile turcești au anulat 
interdicțiile de intrare/ieșire de pe teritoriul Turciei, pentru cetățenii străini 
(excepție face hotarul terestru cu Iran, care rămâne închis). La intrare în Turcia 
toate persoanele vor fi supuse controlului medical. 
 
- cei ce vor manifestă simptome vor fi supuse 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 14 zile. 
 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Nu sunt. 
 
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Nu sunt restricții, se aplică regulile de 
bază. 
 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
- purtarea obligatoriu de mască în toate locurile publice. 
 
- respectarea distanței sociale de minim 1.5 m. 

Măsuri de restricție în baza deciziei Cabinetului de Miniștri din 30/11/2020 

- pe parcusrul săptămânii între orele 21:00 - 05:00 se interzice circulația pe stradă; 

- în weekend, începând cu vineri ora 21:00 până luni ora 05:00 se interzice 

circulația pe stradă; 

- Sâmbăta și duminica magazinele de pâine, supermarketele, alimentarele, 

băcăniile și măcelăriile vor funcționa între orelele 10.00 -17.00 

- la nunți și la înmormântări au dreprul să fie prezente nu mai mult de 30 de 

persoane; 

https://www.facebook.com/Consulat.Istanbul/


- fiecare mall și piață stradală determină numărul maxim de clienți pe care îl pot 

accepta; 

- la intrarea în centrele comerciale se va cere codul HES; 

- pe străzi și pe piețele aglomerate numărul de persoane poate fi limitat; 

- locurile de muncă cu peste 50 de angajați vor fi controlate mai strict; 

- în weekend magazinele alimentare livrează mâncare numai la pachet; 

- hamamurile, saunele, cabinetele de masaj, bazinele, parcurile de distracție vor fi 

închise; 

- cetățenii în vârsta peste 65 de ani și tinerii mai mici de 20 ani nu vor fi în stare să 

utilize transportul public. 

- restricțiile se vor aplica începând cu ziua de marți 01/12/2020 ora 21:00.  

- în cazuri externe urmează a se lua permisiuni de la Guvernarea/Caimacam. 

- nu-și vor înceta activitatea întreprinderile de producție și logistică. 

- începând de miercuri, 02.12.2020, instituțiile și organizațiile publice vor 

funcționa între orele 10:00-16:00. 
 
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
https://covid19.saglik.gov.tr/ 
https://www.turkishairlines.com/…/ann…/coronavirus-outbreak/ 
https://corona.cbddo.gov.tr/ 
http://web.shgm.gov.tr/en 
https://tga.gov.tr/ 
 
7. INFORMAȚII DE CONTACT: 
Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul: 
 
https://istanbul.mfa.gov.md/ 
https://www.facebook.com/Consulat.Istanbul/ 
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