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DAĞITIM YERLERİNE
 

Dışişleri Bakanlığından alınan 02.03.2021 tarihli ve 32409284 sayılı yazıda, Zagreb
Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, vaka ve vefat sayılarının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle
daha kısıtlayıcı tedbirlere başvuran Hırvat makamlarının Temmuz ayından bu yana yürürlükte olan ve
diğer AB ülkelerine kıyasla daha liberal olduğu ifade edilen sınır geçişlerinde değişikliğe gittiği, buna
göre  taşımacılık personeli de dahil Hırvatistan'dan transit geçiş yapan tüm kişilerin 12 saatlik azami
geçiş süresini aşmaları halinde zorunlu karantinaya tabi olacakları ifade edilmektedir.

Bununla birlikte Dışişleri Bakanlığından alınan 05.03.2021 tarihli ve 32429060 sayılı yazıda;
Hırvatistan'da geçici veya kalıcı oturum sahibi olmayan kişilere transit geçişlerinde 12 saati aşmaları
durumunda 8.000 Kuna (yaklaşık 1.050 Avro) idari para cezası verileceğinin ve bu kişilerin karantina
uygulanmadan ülkeden çıkabileceklerinin,  öte yandan, 12 saatin aşılmasının geçerli ve kanıtlanabilir bir
nedeni olması halinde (arabanın bozulması, yol şartları, sınırdaki kuyruk, takograf nedeniyle zorunlu
dinlenme süresi) idari para cezasının da uygulanmayacağı belirtilmektedir.

Öte yandan; Dışişleri Bakanlığından alınan 2 Mart 2021 tarihli ve 32409290 sayılı yazıda, 26
Şubat 2021 tarihinde yapılan güncelleme ile ulaştırma sektörü çalışanlarının Letonya'ya girişte negatif
COVID-19 test sonucu ibraz etme gerekliliğinin kaldırıldığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, ulaştırma
ve yolcu taşıma hizmet sağlayıcıları çalışanlarının Letonya'ya iş veya işyerlerine dönüş amaçlı girişleri
öncesinde "covidpass.lv" internet sitesindeki anketi doldurmak ve girişte talep edilmesi halinde uygun
kategorideki ehliyetlerini, dijital takograf sürücü kartlarını veya son çalışma gününe dair takograflarını,
AB Komisyonu'nun hazırladığı şablona uygun şekilde işveren tarafından verilen Uluslararası Nakliye İşçi
Sertifikaları ile profesyonel faaliyetlerini teyid eden belgeleri sunmak zorunda olduğu bildirilmekte ve
yeni  kura l la ra  da i r  yap ı lan  İng i l izce  aç ık lamaya
"https://www.sam.gov.lv/en/article/requirements-employees-transport-sector-enter-latvia" web
adresinden sağlanabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve taşımacılarımızın söz konusu uygulamalara ilişkin
bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneğine
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve
Acente Sahipleri Derneğine
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