Tadjikistan

Data ultimei actualizări: 10 septembrie 2021
REGULI DE INTRARE ÎN TADJIKISTAN:
Conform celor mai recente informații, toate frontierele terestre dintre Tadjikistan și țările
vecine (Uzbekistan, Kârgâzstan, China și Afganistan) rămân închise.
Traficul aerian internațional a fost suspendat. Până în prezent, Tadjikistanul a reluat zborurile
doar cu China, Kazahstan, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Turcia și Uzbekistan. Din cauza
înrăutățirii situației epidemiologice din Turcia și Afganistan, persoanele care sosesc din aceste
țări trebuie să fie testate pentru coronavirus atât înainte de sosire, cât și la intrarea în
Tadjikistan. După testare și intrare, persoanele care sosesc din Turcia și Afganistan trebuie să
stea în carantină timp de trei zile în așteptarea rezultatelor testelor. Cei care sosesc din Rusia,
Emiratele Arabe Unite, Kazahstan, Uzbekistan și Kârgâzstan trebuie să prezinte un test PCR
negativ înainte de a se îmbarca în avion, dar li se va permite să intre în Tadjikistan fără a fi
supuși unui test suplimentar la sosire.
Străinii care nu au fost vaccinați împotriva COVID-19 trebuie să aibă asupra lor un certificat
de absență a infecției cu coronavirus (COVID-19) obținut prin testul de reacție în lanț a
polimerazei (PCR) efectuat cu cel puțin 72 de ore (3 zile) înainte de sosirea în Tadjikistan.
Copiii cu vârsta sub 3 ani sunt scutiți de acest certificat.
Înainte de a se îmbarca în avionul cu destinația Tadjikistan, toți pasagerii trebuie să prezinte
un test PCR negativ efectuat cu cel puțin 72 de ore înainte de sosire. La aeroport vi se va lua
temperatura la sosire. Procedura de măsurare a temperaturii corporale va fi repetată la plecare.
După cum s-a menționat mai sus, persoanele care sosesc din Turcia și Afganistan trebuie să
stea în carantină timp de trei zile în așteptarea rezultatelor testelor.
Normele de intrare și de ședere în Tadjikistan se schimbă destul de frecvent, astfel vă
recomandăm să urmăriți modificările măsurilor de carantină din țară și să clarificați regulile
de intrare în Tadjikistan în funcție de naționalitatea dumneavoastră.
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Moscova
https://rusia.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Tadjikistan la Moscova
https://www.tajembassy.ru/ru/

