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Konu : COVID-19 Pandemisiyle Mücadele 
Kapsamında Moskova'da Alınan Tedbirler

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 30.06.2021 tarih ve 65204062 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu'nda COVID-19 
pandemisinde üçüncü dalga sürecinde 28 Haziran 2021 tarihinde günlük vaka sayısında 20.616 seviyesine 
ulaşıldığı, Moskova şehrinde ise özellikle Haziran ayının ortalarına doğru 9 bin seviyesinin aşılmasını 
müteakip muhtelif karantina tedbirlerinin tekrar uygulamaya geçirilmeye başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Moskova'da COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında; 28 Haziran 2021 tarihinden 
itibaren kafe ve restoranlara sadece aşılanmış, son 6 ayda hastalığı geçirmiş veya son 3 günde yapılan PCR 
testi negatif çıkanların alınması yönünde bir düzenlemeye gidildiği, (Girişlerde QR kod talep edilmektedir) 
söz konusu uygulamanın, kafe ve restoranların veranda benzeri dış bölümleri için 12 Temmuz'da yürürlüğe 
konulmasının öngörüldüğü, ayrıca, otelde ikamet edenlerin de, otel yerleşkesindeki mevcut restoran ve 
kafelerde (dışarıdan girişlere yönelik kısıtlama mevcut değilse) yine 'QR' kod uygulamasına tabi tutulduğu, 
karantina tedbirinin Moskova'da (turistler de dahil olmak üzere) titizlikle uygulanmakta olduğu ve 'QR' kod 
teminine yönelik ilgili resmi internet sunucusunda ise üçüncü ülke vatandaşlarına (Rusya'da çalışma iznine 
sahip olanlar hariç) matuf bir hizmet verilmediğinin müşahede edildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve konunun özellikle Moskova şehrine yönelik seyahatte bulunacak üyelerinize duyurulmasını rica 
ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/tso-bolu-envision/Query_Status.aspx?eD=BSCB28TA3&eS=1599 adresinden yapılabilir. (PIN:04191)

Gelen Tarih Sayı: 06/07/2021 - 1599

http://www.tobb.org.tr/tobbhakkinda/logob.jpg

