
TURCIJA 

 

Sākot ar 01.06.2021. visiem pasažieriem no 12 gadu vecuma jāuzrāda negatīvs PCR tests 

(angļu valodā), kas veikts ne ātrāk kā 72 stundas līdz ieceļošanai Turcijā vai antigēnu tests 

(angļu valodā) kurš veikts ne ātrāk kā 48 stundas līdz ieceļošanai Turcijā. 

 

TESTS NAV JĀVEIC, JA: 

 bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic tests; 

 personām, kuras var dokumentāri  pierādīt (ar sadarbspējīgu pārslimošanas 

sertifikātu angļu valodā) par to, ka pasažieris ir izslimojis ar COVID-19 pēdējo 6 

mēnešu laikā, bet pozitīvs pirmais tests ir veikts ne mazāk kā 28 dienas pirms 

ierašanās Turcijā. SVARĪGI! Sertifikātu iespējams iegūt mājas lapā 

https://covid19sertifikats.lv un sertifikātu papīra formātā (drukātu) jāņem līdzi 

dodoties ceļojumā. Kā arī, sertifikātā jābūt norādītam pozitīvā testa rezultāta 

datumam. 

 Vai personas kuras var dokumentāri  pierādīt (ar sadarbspējīgu vakcinācijas 

sertifikātu angļu valodā), ka ir veikusi pilnu vakcinācijas kursu ne mazāk kā 14 dienas 

pirms ierašanās Turcijā. SVARĪGI! Sertifikātu iespējams iegūt mājas lapā 

https://covid19sertifikats.lv un sertifikātu papīra formātā (drukātu) jāņem līdzi 

dodoties ceļojumā.  

 

COVID-19 testa laikā  jānorāda tas pats personu apliecinošs dokuments, kuru izmantos 

dodoties ceļojumā. 

 

COVID-19 testam jābūt papīra formātā (drukātam vai oriģinālam) angļu valodā. Tajā jāietver 

informācija: 

 Personas vārds un uzvārds 

 Pases numurs 

 Testa datums un laiks 

 Laboratorijas identifikācijas numurs un kontaktinformācija 

 Testa veikšanas tehnika un negatīvs rezultāts 

 

 

 

 



CEĻOTĀJA IEBRAUKŠANAS VEIDLAPA: 

 

Visiem ceļotājiem, kas dodas uz Turciju, ir jāaizpilda ceļotāja iebraukšanas veidlapa (Traveler 

Entry Form). Veidlapu nepieciešams aizpildīt 72 stundu laikā pirms ierašanās Turcijā. Pēc 

veidlapas aizpildīšanas tiks izveidots HES kods, ko ceļotāji varēs uzrādīt ieceļotot Turcijā un 

viesnīcā. Ceļotāji ir personīgi atbildīgi par korektas informācijas sniegšanu veidlapā. Veidlapu 

prasīt aģentūrai.  

SVARĪGI! Bērniem,kas jaunāki par 2 gadiem, HES kods nav nepieciešams. Bērniem no 2-18 

gadiem HES kodam ir jābūt! 

 

IERODOTIES TURCIJĀ: 

 Sejas maska ir obligāta lidostā. Pasažieriem un apmeklētājiem, kuri nenēsā masku, 

tiks liegta ieeja terminālā. 

 Pēc nejaušības principa var tik veikta COVID-19 testēšana Turcijas lidostā. 

 Lidostās temperatūra tiek pārbaudīta katrai personai pirms pases kontroles. Ja ir 

aizdomas, ka pasažierim ir COVID-19, pasažieris tiek ievietots karantīnā izolētā telpā 

lidostā, līdz tiek veikts bezmaksas COVID-19 tests. Testa subjektam ir atļauts atstāt 

lidostu bez identificētiem COVID-19 negatīviem simptomiem saskaņā ar noteiktajiem 

noteikumiem. Testējamo personu ar smagiem COVID-19 simptomiem uz 2 stundām 

nogādā izolācijas telpā, lai sagaidītu PCR testa rezultātus. 

 Visiem pasažieriem, kuri ieradīsies Turcijā un kuri pēdējo 10 dienu laikā ir 

apmeklējuši Brazīliju, Lielbritāniju, Dāniju un Dienvidāfriku, Turcijas varas iestāžu 

noteiktās vietās tiks piemērota 14 dienu karantīna. Karantīnas desmitajā dienā 

pasažieriem būs jāveic otrais PCR tests, un, ja tests būs negatīvs, beigsies izolācijas 

periods. 

 


