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Ceļotājiem uz Turciju 
Informācija no 01/06/2021 

TURPCEĻAM 

- No 2021. gada 1. jūnija visiem ceļotājiem no 6 gadu vecuma tiek ieviesta obligāta prasība uzrādīt negatīvu PCR 
testu (kas veikts ne agrāk par 72 stundām pirms izlidošanas) vai antigēna eksprestestu (PAT testu, kas veikts ne 
agrāk par 48 stundām pirms izlidošanas). 

No testa uzrādīšanas atbrīvotas pilnībā vakcinētas personas (ja pagājušas vismaz 14 dienas pēc vakcinācijas procesa 
noslēguma) uzrādot vakcināciju apstiprinošu dokumentu (informācijai jābūt angļu valodā);  personas, kuras pēdējo 
6 mēnešu laikā pārslimojušas Covid-19 (jāuzrāda veidlapa 027/U, kurā ir apstiprinājums angļu valodā, ka persona 
nav infekcioza, un kurā norādīts slimošanas laiks un attiecīgās personas privātie dati).  

- Jāaizpilda iebraukšanas veidlapa (Traveler Entry Form ) https://register.health.gov.tr/, ne agrāk kā 72 stundas 
pirms ierašanās Turcijā. Pēc veidlapas aizpildīšanas tiks izveidots HES kods, ko varēs uzrādīt ieceļotot Turcijā un 
viesnīcā. Bērniem,kas jaunāki par 2 gadiem, HES kods nav nepieciešams. 

- Ceļojumu apdrošināšana. Iesakām izvēlēties apdrošināšanu, kurā iekļauta Covid-19 programma. Piedāvājam 
noformēt BALTA, SEESAM polises.  

- Ceļojumam nepieciešama  derīga pase, vismaz 6 mēneši pēc atgriešanās datuma.     
 

ATPAKAĻCEĻAM 

- Covid- 19 PCR tests.  Bērniem līdz 12 gadiem tests pirms atgriešanās nav jāveic. 
Turcijā testa veikšana maksā ~30 EUR 

- jāaizpilda Covidpass.lv,  ne agrāk kā 48 st pirms atgriešanās 
- atgriežoties no “trešajām valstīm” vēl viens tests jāveic uzreiz pēc atgriešanās – lidostā RĪGA. Testa cena ~40 EUR 

Pašizolācija vakcinētajiem 
Atgriežoties Latvijā pilnīgi vakcinētiem cilvēkiem nav jāievēro pašizolācija! 

Pašizolācija izslimojušiem 
Ja ceļotājs var dokumentāri pierādīt, ka pēdējo 6 mēnešu laikā ir slimojis ar Covid-19, ir atveseļojies un nav 
infekciozs, var neievērot pašizolāciju, atgriežoties no ceļojuma. 

UZMANĪBU! valstu valdību lēmumu dēļ jebkurā brīdī ir iespējamas izmaiņas šajos nosacījumos. Lūdzu pārliecinieties, 
vai nav kas mainījies, pirms dodaties ceļā!  

 

Tūrisma aģentam ir noteikts pienākums informēt Valsts policiju par visām personām, kas ir iegādājušās tūrisma 
pakalpojumu uz “trešajām valstīm”, neatkarīgi vai caur Rīgas vai citu valstu lidostām, un ievadīt visu ceļotāju datus 
informācijas sistēmā tīmekļvietnē covidpass.lv. 

 


