


► COVİD -19 Koronavirüs salgın hastalığından etkilenmiş veya COVİD -19 Koronavirüs hastası ile 
temasta bulunan veya temas ettiği şüphesi bulunan birey iseniz, kamu sağlığını koruma amaçlı ev 
koşullarında izolasyonunda veya bir sağlık kuruluşunda 14 günlük bir süre için sıkı izolasyon tedbir-
ine (karantina) mahkum edileceksiniz.
► Tedbir türü hakkında, klinik tablonuzun ciddiyetini değerlendirdikten sonra bir sağlık uzmanı 
tarafından karar verilir. Alınan tedbir için ahlaki, maddi ve cezai sorumluluk altında tedbirlere 
uyacağınız hakkında bir beyanname imzalamanız gerekmektedir, ve bununla ilgili tarafınıza Devlet 
Sağlı Müfettişliği tarafından anladığınız dilde kararname verilecektir. 
► Tedbire uymamanız durumunda,  İçişleri Bakanlığı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ordusu'nun 
karar vereceği, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen tesislerde size sıkı bir 
izolasyon (karantina) tedbiri uygulanacaktır.
► Ev koşullarında sıkı izolasyon (karantina) tedbirine uyulmaması sebebiyle  Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen sıkı izolasyon tesislerinde yiyecek, konaklama ve hijyen 
maliyetlerini karşılamak mecburiyetindesiniz.

►  Beslenme menüsü veya beslenme şekli seçmek;
►  Mutfaktan bulunduğunuz odaya ve tam tersi şekilde yiyecek dağıtımının yapılması ve bunun yanı 
sıra çöp toplama ve diğer bakım işlemlerinin sağlanması;
►  Tesise yerleşmeden önce tarafınıza temiz nevresim verilmesi ve aynılarının 7 günde bir olacak 
şekilde değiştirilmesi;
►  Yerleşmiş olduğunuz tesisin 5 günde bir olacak şekilde dezenfekte edilmesi;
►  Dışarıdaki yakınlarınız (akraba veya arkadaşlarınız) tarafından her gün saat 11-12 arası sizin için 
gönderi (paketler) teslim edebilir. Gönderinin içeriği giyim, hijyen, posta ve diğer yiyecekler gibi öğel-
erden oluşabilir. Gönderiler (paketler) her tarafı folyo ile kapatılmış, adınız, soyadınız, oda numaranız 
ve telefon numaranızın yazılı olduğu bir karton kutu şeklinde olmalıdır;

► COVİD -19 Koronavirüs salgın hastalığından etkilenmiş veya COVİD -19 Koronavirüs hastası ile 
temasta bulunan veya temas ettiği şüphesi bulunan birey iseniz, bir sağlık uzmanı tarafından klinik 
tablonuzun ciddiyetini değerlendirdikten sonra size sıkı izolasyon tedbiri uygulanabilir. 
► Ev koşullarında sıkı izolasyon (karantina) tedbirine uymamış kişi iseniz, Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti Hükümeti tarafından belirlenen tesislerde size sıkı bir izolasyon (karantina) tedbiri uygula-
nacaktır.
► Kuzey Makedonya Cumhuriyetine yabancı ülkeden, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından düzenlenen uçuşlardan biri ile veya kara yolu ile herhangi bir sınır kapısından ülkeye 
dönüş yapmak isteyen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı iseniz size 14 günlük sıkı bir 
izolasyon tedbiri uygulanacaktır.
► Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen tesislerde size sıkı bir izolasyon 
(karantina) tedbiri uygulanması kararı alınmış ise, Hükümet tarafından belirlenen tesise yerleş-
meden önce ahlaki, maddi ve cezai sorumluluk altında tedbirlere uyacağınız hakkında bir beyan-
name imzalarsınız.
► Virüs belirtileri (semptomları) gösteren kişiler için, yerleştirme tesislerinde ZARURİ olarak ayrı oda 
bulunması gerekmektedir, bu semptom gösteren kişilerin semptom göstermeyen kişiler ile aynı 
odada bulunmamaları gerektiği anlamına gelir.

► Yurtdışında geçici turum iznine sahip Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı iseniz, Üsküp 
havaalanına uçuşunuzun sağlanması için en yakın KMC Elçiliğine başvurmanız gerekmektedir.
► Uçağa bindikten sonra, Hükümet ile havayolu ücretini ödemeyi kabul ettiğiniz bir anlaşma 
imzalarsınız ve ülkeye geldikten sonra 14 gün boyunca karantinaya alınmayı kabul ettiğinizi bildiren 
bir beyanname doldurursunuz.
► Kuzey Makedonya Cumhuriyeti topraklarına giriş gününden itibaren 15 gün içinde, Kuzey Maked-
onya Cumhuriyeti Bütçesi hesabına uçak bileti bedelini ödemekle yükümlüsünüz.
► Yolculuk sırasında nihai yerleşeceğiniz destinasyona kadar münasip şekilde ve kanuna uygun 
davranmanız gerekmektedir, devlet ise herhangi bir nedenle ayrımcılık yapmadan herkes için 
temkinli ve eşit muamele sağlamak ile yükümlüdür. Üsküp Uluslararası Havalimanı'ndan Devlet 
Karantina Tesislerine ulaşım masrafları KMC Hükümeti tarafından karşılanmaktadır.
► Yurtdışında bulunuyor ve KMC topraklarına kara yoluyla herhangi bir sınır kapısından girmek 
isterseniz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen tesislerde size 14 gün 
boyunca sıkı bir izolasyon (karantina) tedbiri uygulanacaktır. Sınır kapısından Devlet Karantina Tesis-
lerine ulaşım ve aynı zamanda tesislerde yiyecek, konaklama ve hijyen masrafları KMC Hükümeti 
tarafından karşılanmaktadır. 
► KMC sınır kapılarından giren ve karantina tedbiri uygulanan kişilerin tesislerde yiyecek, konakla-
ma ve hijyen masrafları KMC Hükümeti Bütçesinden karşılanmaktadır.

► Tüm enfekte olmuş ve izolasyon tedbirinin kapsadığı kişiler kişisel verilerin ve gizliliğin korunması-
na hak kazanırlar ve kişisel verilerinin ifşası ülkemizdeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenle-
melere aykırıdır. Verileriniz yetkisiz bir şekilde ifşa edildiyse, kişisel verilerinizi koruma hakkının ihlal 
edildiğine karar verme yetkisine sahip olan ve kişisel verilerinizi koruma hakkının ihlal edildiğini 
belirleyebilecek olan Kişisel Verileri Koruma Dairesi'ne şu adresten ulaşabilirsiniz: https://d-
zlp.mk/mk/prizlnlp 
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ISENIZ AŞAĞIDA BELIRLENEN HAKLARA SAHIPSINIZ:
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tarafından finanse edilmektedir
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İçeriği MGHA sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa 
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