Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuga kehtivad Türgis täiendavad riiki
sisenemise piirangud, selleks et tagada kõikide reisijate maksimaalne turvalisus.
Reisijad alates kuuendast eluaastast, peavad reisile kaasa võtma inglise keelse
negatiivse tulemusega PCR testi sertifikaadi. See peab olema tehtud mitte varem
kui 72 tundi enne lennu väljumist Tallinnast.
Oluline on broneerida PCR koroonatesti tegemise aeg võimalikult varakult, sest
suure testimiskoormuse tõttu võivad olla järjekorrad pikad. Reisija kohustub
esitama negatiivse testitulemusega sertifikaadi Tallinna lennujaamas ja
sihtkohas. Sertifikaat peab olema võetud kaasa paberkandjal või digitaalselt.
Reisijad, kes on vaktsineeritud COVID-19 haiguse vastu peavad samuti omama
negatiivset PCR koroonatesti. Immuniseerimispassi ja antikehade testi Türgi veel
ei aktsepteeri.
Reisile ei lubata reisijaid, kes on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 viiruse läbi
põdenud ja kelle PCR koroonatesti tulemus on endiselt positiivne.
Kõik reisijad vanuses üle 2 aastat peavad Türki sisenemiseks täitma 72 tundi
enne lennu väljumist Tallinnast elektroonilise dokumendi, mis on leitav SIIT. Kui
vorm on korrektselt täidetud ja saadetud, saate kinnituseks HES-koodi, mis tuleb
esitada paberkandjal või mobiilis enne lennuki pardale minekut.
Enne reisile minekut palume kõikidel reisijatel tutvuda kogu reisi ajaks
kehtestatud turvalisusmeetmetega, samuti täita ja kaasa võtta kõik vajalikud
dokumendid.
PCR koroonatest ja tõend reisijatele
•

COVID-19 PCR koroonatest peab olema tehtud mitte varem, kui 72 tundi enne lennuki
väljumist Tallinnast.

•

Testi peavad tegema kõik reisijad alates kuuendast (6) eluaastast.

•

Tasulist PCR koroonatesti saab teha üle Eesti erakliinikutes, lisainfo koroonatestimine.ee.
Teenuse tavahinnad koos tõendiga jäävad vahemikku (65-70 eurot).

•

Testimisele tuleb kaasa võtta sama isikut tõendav dokument (pass), mis on märgitud Türki
sisenemise vormi täitmisel ja mida kasutatakse edaspidi Türki sisenemiseks.

•

Oluline on broneerida PCR koroonatesti tegemise aeg võimalikult varakult.

•

Testi õigeaegse tegemise eest vastutab klient ise.

•

Testi vastus tuleb võtta reisile kaasa ingliskeelse sertifikaadina kas paberkandjal või
digitaalselt. Vastava tingimuse mittetäitmisel reisijat Tallinnast lennuki pardale ei lubata.

•

Sertifikaat peab sisaldama järgmiseid andmeid: reisija nimi, passi number, testi tegemise
kuupäev ja kellaaeg, labori identifitseerimis- ning kontaktandmed, testi tegemise tehnika ja
testi negatiivne tulemus.

•

Negatiivse PCR koroonatesti tulemuse sertifikaat on kohustuslik esitada Tallinna
lennujaamas ja sihtkohas.

Türki sisenem ise vorm ja HES kood (HES Code)
•

Kõik reisijad, kel vanust enam kui 2 aastat, peavad mitte enne kui 72 tundi väljalennust
Tallinnast Türki täitma elektroonilise vormi, mis on leitav SIIT;

•

Dokumendis nõutava vajaliku aadressi lahtrisse tuleb kirjutada hotelli täpne aadress;

•

Kui vorm on korrektselt täidetud ja saadetud, saate kinnituseks HES-koodi;

•

HES koodi tuleb alla laadida, ning esitada paberkandjal või mobiilis enne lennuki pardale
minekut;

•

Vastavalt kohalikele piirangutele, võivad avalikesse ruumidesse sisenedes HES-koodi
esitamist nõuda näiteks kaubanduskeskused, restoranid, kohvikud, raamatukogud,
spordikeskused, ilusalongid, massaažisalongid ja mängutuoad.

Kindlustus
•

Viirusesse haigestumine võib toimuda reisil olles või juba enne reisi Eestis. Soovitame
tungivalt valida COVID-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse ja COVID-19
haigestumisega seotud reisitõrke kaitse.

•

Kindlustamata reisijatel tuleb tähele panna, et haigestudes tuleb neil endal pikendada Türgis
hotellimajutust ja osta uued tagasilennupiletid.

Reisile m inek

•

Reisijal peab olema reisil kaasas sama isikut tõendav dokument (pass), mis esitati PCR
koroonatesti tegemisel ja kasutati terviseankeedi täitmisel.

•

Reisijal peab olema reisil kaasas PCR koroonatesti negatiivne tulemus inglisekeelse
sertifikaadina kas paberkandjal või digitaalselt.

•

Reisijal peab olema reisil kaasas täidetud ja paberkandjale prinditud terviseankeet ja kehtiv
tervisekindlustus.

•

Negatiivse PCR koroonatesti tulemus ja lennule minekuks vajaminevad korrektselt täidetud
dokumendid tuleb esitada Tallinna lennujaamas ja sihtkohas.

Riigisisesed piirangud
Lennureisil on kohustuslik kanda maski. Ka sihtkohas on näomaski kandmine
kohustuslik kõikides avalikes kohtades, sh tänaval ja kauplustes ning
ühiskondlikus transpordis. Avalikes kohtades kehtib nõue hoida distantsi 1,5-2
meetrit.
O lukorrast sihtkohas
Enamuses avalikes kohtades rakendatakse üldist täituvusreeglit, mis on
tavapärasest mahutavusest vähemalt 50% võrra väiksem.
Türgis järgitakse rangelt Maailma reisi- ja turisminõukogu (World Travel &
Tourism Council - WTTC) poolt väljatöötatud turvalisuse protokolle. Väga tugeva
kontrolli on läbinud sihtkoha lennujaama-, transfeeride- ja hotelli personal, samuti
teised meie poolt vahendatavad teenused ja teenindajad.
Täiendavaid ohutusmeetmeid rakendatakse kogu hotelli territooriumil,
spordisaalides, restoranides ja terrassidel, baarides, kohvikutes, kasiinodes ja
mänguruumides.
Haigusnähud
Kui Türgis ilmnevad reisijal COVID-19 viiruse sümptomid (palavik,
hingamishäired, köha) või sellele haigusele viitavad sümptomid, nagu lõhna ja
maitsemeele vähenemine, külmavärinad, kurguvalu, kõhulahtisus või
oksendamine, peab reisija viivitamatult sellest teavitama hotelli vahetuse
vanemat ja Novatoursi esindajat sihtkohas.

Reisijad, kes saavad positiivse testi tulemuse Türgis viibides, peavad omal kulul
ostma tagasituleku piletid. Antud juhul ei saa reisikorraldaja garanteerida vabade
kohtade olemasolu kliendile sobivale lennule.
Naastes tagasi Eestisse
Naastes Eestisse riikidest, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu ning mille antud
nädala nakatumisnäitaja on üle 16, rakendub 10-päevane isolatsioonikohustus.
Alternatiiviks on negatiivne PCR koroonatesti tulemus. Lisainfo
Välisministeeriumi lehelt.
Eestisse saabujatele saab lühendada liikumisvabaduse piirangut tehes COVID19 testi Türgis enne tagasilendu. Selleks on vaja võtta ühendust meie
reisiesindajatega kohapeal. Testi hind on 30 EUR. Transfeeri vajadusel lisandub
transfeeri hind hotellist laborisse ja tagasi.
Juhul kui testi tulemus on positiivne, peavad kliendid jääma kohapeal
eneseisolatsiooni.
Info võib aja jooksul muutuda ning riigid võivad võtta rahvatervise huvides vastu
täiendavaid piiranguid. Erinevate riikide piirangute ja regulatsioonide, igasuguste
muudatuste ja otsuste eest Novatours ei vastuta. Avaliku võimu kehtestatud
nõuded ei anna reisijale õigust pakettreisilepingu üles ütlemiseks ja reisitasu
tagasi saamiseks, reisitasu alandamiseks ja/või hüvitise nõudmiseks.
Palume tungivalt jälgida kõikide instantside informatsiooni, mida uuendatakse
jooksvalt.

