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1. STARE DE URGEN
  
2. RESTRICȚII DE 

Toate persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista „galbenă”
dețină un certificat emis în ultimele 72 de ore, care să ateste lipsa infec
Aceste persoane, inclusiv posesorii de pa
gradul diplomatic/rang, sunt supuse regimului de autoizolare la domiciliu sau la hotel pentru 
o perioadă de 14 zile. De asemenea, toate persoanele trebuie să completeze un formular în 
care vor menționa adresa la care se vor s
domiciliu). 
Dacă persoanele care sosesc din aceste state nu de
cu SARS-CoV-2 sau prezintă simptome specifice COVID
pe cheltuială proprie, la punctul de trecere a frontierei.
Persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista „ro
obligatoriu, în carantină timp de 14 zile.
Lista statelor cu o situa
Thailanda, Malaysia, Republica Coreea, Georgia, Ungaria, Finlanda, Letonia, Austria 
Japonia. Persoanele care s
de carantină. 
Lista „galbenă” include statele membre UE (cu excep
Austriei și Spaniei), precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
Azerbaidjan, Belarus 
Toate celelalte state au fost incluse în lista „ro

 
3. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

 Începând cu luna octombrie 2020, Republica Uzbekistan a deschis toate punctele de trecere a 
frontierei pentru transporturile rutiere, feroviare 

 Transportatorilor profesioni
de protecție. 

 
4. MĂSURI PE PLAN INTERN:

 Începând cu luna august 2020, este permisă utilizarea autoturismelor personale, organizarea 
de ceremonii, cum ar fi nun
precum hotelurile, frizeriile, saloanele de
redeschise, iar traficul aerian 
public, inclusiv metroul în Ta
baze sportive, cluburile de fitness, complexele sportive, precum 
redeschise la 20 august 2020.

 Persoanele suspecte de COVID
Telefoanele mobile, echipamentele audio 
orice tip sunt confiscate de la persoanele aflate în carantină sau suspectate că ar fi infectate 
cu COVID-19. 

 Toate persoanele sunt obligate să poarte mă
acestei măsuri se sanc

 Pagina de internet https://coronavirus.uz/ru

ții operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

ata, ora ultimei actualizări: 13.01.2021, ora: 11.00 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

ȚII DE INTRARE: 
Toate persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista „galbenă”

ă un certificat emis în ultimele 72 de ore, care să ateste lipsa infec
Aceste persoane, inclusiv posesorii de pașapoarte diplomatice sau de serviciu, indiferent de 
gradul diplomatic/rang, sunt supuse regimului de autoizolare la domiciliu sau la hotel pentru 
o perioadă de 14 zile. De asemenea, toate persoanele trebuie să completeze un formular în 

ționa adresa la care se vor supune autoizolării (adresa hotelului sau cea de 

Dacă persoanele care sosesc din aceste state nu dețin certificatul care s
2 sau prezintă simptome specifice COVID-19, trebuie să se supună testării, 

lă proprie, la punctul de trecere a frontierei. 
Persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista „ro
obligatoriu, în carantină timp de 14 zile. 
Lista statelor cu o situație sanitară și epidemiologică stabilă (lista „verde”): Ch
Thailanda, Malaysia, Republica Coreea, Georgia, Ungaria, Finlanda, Letonia, Austria 
Japonia. Persoanele care s-au aflat în aceste state în ultimele 14 zile nu sunt supuse măsurii 

Lista „galbenă” include statele membre UE (cu excepția Ungariei, Finlandei, Letoniei, 
și Spaniei), precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 

Azerbaidjan, Belarus și Emiratele Arabe Unite. 
Toate celelalte state au fost incluse în lista „roșie”. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  
Începând cu luna octombrie 2020, Republica Uzbekistan a deschis toate punctele de trecere a 
frontierei pentru transporturile rutiere, feroviare și aeriene. 
Transportatorilor profesioniști de mărfuri le este solicitat să utilizeze echipamente specifice 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 
Începând cu luna august 2020, este permisă utilizarea autoturismelor personale, organizarea 
de ceremonii, cum ar fi nunțile pentru un număr de maxim 30 de invita
precum hotelurile, frizeriile, saloanele de înfrumusețare și cafenelele în aer liber au fost 
redeschise, iar traficul aerian și feroviar a fost reluat între regiuni. De asemenea, transportul 
public, inclusiv metroul în Tașkent,  a fost reluat începând cu data de 15 august 2020. Marile 

, cluburile de fitness, complexele sportive, precum 
redeschise la 20 august 2020. 
Persoanele suspecte de COVID-19 sunt supuse unei perioade de 14 zile de carantină. 
Telefoanele mobile, echipamentele audio și video, cardurile bancare și
orice tip sunt confiscate de la persoanele aflate în carantină sau suspectate că ar fi infectate 

Toate persoanele sunt obligate să poarte măști chirurgicale în locurile publice. Nerespectarea 
acestei măsuri se sancționează cu amendă (70,40 USD).  

https://coronavirus.uz/ru este dedicată informării popula

pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Toate persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista „galbenă” trebuie să 
ă un certificat emis în ultimele 72 de ore, care să ateste lipsa infecției cu SARS-CoV-2. 

sau de serviciu, indiferent de 
gradul diplomatic/rang, sunt supuse regimului de autoizolare la domiciliu sau la hotel pentru 
o perioadă de 14 zile. De asemenea, toate persoanele trebuie să completeze un formular în 

upune autoizolării (adresa hotelului sau cea de 

țin certificatul care să ateste lipsa infecției 
19, trebuie să se supună testării, 

Persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista „roșie” vor intra, 

ă stabilă (lista „verde”): China, 
Thailanda, Malaysia, Republica Coreea, Georgia, Ungaria, Finlanda, Letonia, Austria și 

au aflat în aceste state în ultimele 14 zile nu sunt supuse măsurii 

Ungariei, Finlandei, Letoniei, 
și Spaniei), precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 

Începând cu luna octombrie 2020, Republica Uzbekistan a deschis toate punctele de trecere a 

ărfuri le este solicitat să utilizeze echipamente specifice 

Începând cu luna august 2020, este permisă utilizarea autoturismelor personale, organizarea 
ăr de maxim 30 de invitați. Întreprinderi 

țare și cafenelele în aer liber au fost 
și feroviar a fost reluat între regiuni. De asemenea, transportul 

a fost reluat începând cu data de 15 august 2020. Marile 
, cluburile de fitness, complexele sportive, precum și piscinele au fost 

19 sunt supuse unei perioade de 14 zile de carantină. 
și video, cardurile bancare și mediile de stocare de 

orice tip sunt confiscate de la persoanele aflate în carantină sau suspectate că ar fi infectate 

ști chirurgicale în locurile publice. Nerespectarea 

este dedicată informării populației cu privire la 

https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
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prevenirea infecției cu SARS-CoV-2. 
 În toate regiunile trebuie respectate următoarele măsuri: 

 păstrarea distanței fizice, purtarea măștii și folosirea antisepticelor; 
 interzicerea desfășurării tuturor manifestărilor de masă; 
 folosirea pirometrelor și antisepticelor în toate instituțiile și organizațiile, la intrarea în piețe 

și în celelalte puncte comerciale, verificarea temperaturii corporale fiecărui cumpărător (dacă 
temperatura depășește 37 de grade Celsius respectivei persoane i se interzice intrarea); 

 respectarea regimului carantinei și efectuarea activităților sanitar-igienice în toate obiectivele 
unde se desfășoară lucrări de construcții sau reparații; respectarea de către angajați a 
distanțării fizice. 

 
5. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
Informația actualizată privind condițiile de intrare în Republica Uzbekistan poate fi 

accesată aici: https://www.uzbairports.uz/site/news?id=112 
 
6. INFORMAȚII DE CONTACT: 
Ambasada Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, cu sediul în Kiev 
https://ucraina.mfa.gov.md/ 
 
Ambasada Republicii Uzbekistan în Republica Moldova, cu sediul în Kiev 
http://www.uzbekistan.org.ua/ru/ 

 
 

https://www.uzbairports.uz/site/news?id=112
https://ucraina.mfa.gov.md/
http://www.uzbekistan.org.ua/ru/

