
İNGİLİZCE’DEN TÜRKÇE’YE ÇEVİRİDİR 

 

Sağlık Bakanlığı 

 

COVID-19 Salgını Süresince Suudi Arabistan’a Gelen Yolcular İçin  

Önleyici Tedbirler 

 

Seyahatten önce: 

 

Suudi Arabistan’a seyahat etme niyetinde olan herkes aşağıda belirtilen kurallara uymak 

zorundadır: 

 

1. Suudi Arabistan’a seyahat etme niyetinde olan bir kişiye COVID-19 teşhisi konmuşsa 

ya da COVID-19 teşhisi konan bir kişi ile temas halinde olmuşsa, bu durumu kendi 

ülkesinde sağlık makamlarına bildirmeli ve teşhisten veya son temastan itibaren 14 

gün süreyle seyahat etmemelidir. İhlaller (Giriş Noktalarında Sağlık Kontrolü 

Yönetmeliği) uyarınca yasal takibata tabidir. Bu kişiler azami (500,000) Suudi 

Arabistan Riyali para cezasına çarptırılabilecek ve başkalarının haklarına tecavüz 

etmeleri nedeniyle sorumlu tutulabilecektir. 

2. Suudi Arabistan tarafından belirlenen zaman dilimi içinde COVID-19 PCR testini 

yaptıracaktır. Test sonucu COVID-19 izni için kanıt teşkil edecektir. Testi 

yaptırmayanlara Suudi Arabistan’a giriş izni verilmeyecektir. 

 

Varışta: 

 

1. Solunum semptomları (ateş, öksürük, nefes darlığı) söz konusu ise, bu durum Sağlık 

Kontrolü Merkezleri’ne bildirilecektir. 

2. Sağlık makamları tarafından istenilen belgeler imzalanacak ve giriş noktasında ilgili 

makama ibraz edilecektir. 

3. Sağlık makamları tarafından istenilen başvurular indirilecek ve kaydettirilecektir. 

4. İhlaller (Giriş Noktalarında Sağlık Kontrolü Yönetmeliği) uyarınca yasal takibata 

tabidir. Bu kişiler azami (500,000) Suudi Arabistan Riyali para cezasına 

çarptırılabilecek ve başkalarının haklarına tecavüz etmeleri nedeniyle sorumlu 

tutulabilecektir. 

 

Ülkeye girişten sonra: 

 

 

1. Yolcu tarafından imzalanan belgelerde belirtilen süreye ve yere göre izolasyon ve 

karantinaya uyulacak, sağlık durumu güncellenecek ve semptomlar sağlık 

makamlarına bildirilecektir. 

İzolasyon ve karantina şartlarının ihlali azami (200,000) Suudi Arabistan Riyali para 

cezasına veya 2 yıla kadar hapis cezasına ya da her iki cezaya birlikte tabidir. 

Mükerrer ihlaller iki kat cezaya tabidir. 



2. İzolasyon ve karantina süresinin bitiminden sonra önleyici tedbirlere uyulacaktır:  

- Sosyal mesafeye uyulmaması ve maske takılmaması, sosyal mesafenin 

korunmaması, kamusal ya da özel tesislere girişte ateş ölçülmesine izin 

verilmemesi ve ateşi olan insanlara ilişkin olarak belirlenen protokollere 

uyulmaması gibi önleyici tedbirlerin ihlali (1,000) Suudi Arabistan Riyali para 

cezasına tabi olacaktır. İhlallerin tekrarlanması durumunda cezalar ikiye 

katlanacaktır. 

- Büyük toplanmalardan kaçınılacak ve bu tür toplanmalara insanlar davet 

edilmeyecektir. İhlaller (10,000) Suudi Arabistan Riyali para cezasına tabi 

olacaktır. İhlallerin tekrarlanması durumunda cezalar ikiye katlanacaktır. 

- Eller su ve sabun ile yıkanacak ve sterilize edilecektir. 

 

3. Enfeksiyona işaret eden semptomlar göründüğünde 937 no.su aranmak suretiyle sağlık 

makamlarından sağlık hizmeti talep edilecek ve halkı korumak adına önleyici 

tedbirlere uyulacaktır. 
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