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: Tunus / C-19 Seyahat önlemleri

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Tunus Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Tunus'a
havayolu ile seyahat edecek yolcuların Koronavirüsle mücadele kapsamında tabi olduğu güncel
şartları konu alan Tunus Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Nota'sının örneği ekte
sunulmaktadır.
Saygılarımla arzederim.

İlyas ÇETİN
Bakana.
Daire Başkan Vekili
KVUD

Ek: Nota
Dağıtım:
İçişleri Bakanlığı - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı - Emniyet Genel Müdürlüğü - Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut
Kapıları Daire Başkanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı
Türk Hava Yoltan Anonim Ortaklığı

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100
Ankara / Türkiye
Telefon: O (312) 292 10 00
E-posta:info@mfa.gov.tr
İnternet Adresi: http://www.mfa.gov.tr
Kep Adresi:disisleribakanligi@hsOl.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Esra ULUDAĞ
Telefon:
E-posta:esra.uludag@mfa.gov.tr
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N/ AT / 72 / 2021
Tunus Cumh uriyeti Ankara Büyükelçiliği Türkiye Cumh uriyeti Dışişleri Bakanlığı'na
saygılarını sunar ve CVD-19 virüsü ile mücadele kapsamında, hava yolu ile Tunus' a giriş
yapacak kişilerin kabulüne ilişkin Tunus Cumh uriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'rıce
yayınlanan gün cel şartları bildirmekten onur duyar.
·
1. Negatif RT-PCR laboratuvar testi:
-

Ülkeye girişlerinden önceki son 72 saat içerisinde yapılmış negatif RT-PCR
laboratuvar testilerini uçuş kayıt Check-in sırasında ibraz etmeleri. Bu kural 12 Yaştan
daha küçük çocukları kapsamayacaktır.
Tunus Havalimanlarına indiklerinde, laboratuvar testini, vücut ateş ölçer bölümünde
bulunan ilgili sağlık ekiplerine teslim edilecektir.

-

Tunus'a gelirken çıkış Havalimanında Check-in sırasında negatif RT-PCR laboratuvar
testi ibraz etmeyen kişileri Havayolu şirketleri uçağa kabul etmemeleri gerekecektir,
Havayolu şirketleri yolcunun negatif test sonucu ve COVID-19 belirtileri olmadığına
emin olmaları gerekmektedir.

-

Hava yolu şirketi, negatif RT-PCR testi olmayan veya pozitif RT-PCR testi olan veya
COVID-19 belirtileri oJan kişileri uçağa kabul ettiği takdirde mali veya kanuni tüm
sorumluluğu Hava yolu şirketi üstlenecektir. Kişinin Tunus'a varışında RT-PCR testi
yapılması, sağlık makamlarının gerekli gördüğü herhangi sağlık işlemleri, yolcunun
geldiği ülkeye geri gönderilmesi ve bu sürede bekleyeceği karantina ve konaklama
giderlerini tamamını Hava yolu şirketi üstlenecektir.

2. 48 saatlik karantina süresine uyum sağlanması
- Ülkeye girişten itibaren 48 saatlik karantina süresine uyum sağlanması.
- 48 saat karantina süresi sonunda ikinci RT-PCR testi yapmaları, test giderlerini yolcu
kendisi üstlenecektir. testi negatif çıkanların karantina süreleri sona erecektir, gerekli
sağlık önlemlerin riayet etmesi ve karantinadan ayrılmalarına izin verilecektir.

3. Sağlık bilgileri belgesi ve taahhüt belgesi
"https://app.e7mi.tn" adresinde bulunan bilgileri girdikten sonra oluşan iki adet
belgeyi (sağlık belgesi ve taahhüt belgesi) basacaklar, kağıda basılan iki belgeyi de
imzalayacaklar, Havayolu şirketi yolcuyu uçağa almadan önce iki belgesi olduğunu
tespit etmesı gerekir. Yolcu Tunus Havalimanlarına indiğinde vücut ateş ölçer
bölümünde bulunan ilgili sağlık ekiplerine söz konusu iki belgeyi ibraz edecektir.
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Tunus Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Hava yolu şirketleri ve Tunus
Havalimanlarından yararlanan şirketleri, sefer sırasında ve Havalimanında
bulundukları sürede genel sağlık önlemlerine kesin riayet etmelerini, COVID-19 karşı
kişisel önlem ve kurallara bağlı kalmalarını, özellikler maske kullanımı, mesafe,
temizlik ve hijyen uygulamalarına dikkat etmelerini yeniden hatırlatır, gerekli sağlık
önlemlerine uymayan herkes hakkında caydırıcı işlem yapılmasını yeniden hatırlatır.
Hava yolu şirketleri ve Tunus Havalimanlarından yararlanan şirketler yukarda geçen
kurallara yürürlüğe girdiği 09 Mart 2021 Tarihinden itibaren uymaları gerekir.
Tunus Cumhuriyeti Ankara Büyüke iliği bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
1
Bakanlığı 'na en derin saygılarını yineler.

Ankara, 25 Mart 2021
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