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STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: 

 

Toate persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista galbenă trebuie să 

dețină un certificat emis în ultimele 72 de ore, care să ateste faptul că nu sunt confirmate 

cu infecția cu virusul SARS-CoV-2. 

Aceste persoane, inclusiv posesorii de pașapoarte diplomatice sau de serviciu, 

indiferent de gradul diplomatic/rang, sunt supuși regimului de autoizolare la domiciliu 

sau la hotel pentru o perioadă de 14 zile. Totodată, trebuie să completeze un formular 

în care vor menționa adresa la care se vor supune autoizolării (adresa hotelului sau cea 

de domiciliu). 

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

în carantină pentru o perioadă de 14 zile. 

NOTĂ: 

 Conform deciziei autorităților uzbece, lista statelor cu o situație sanitară și 

epidemiologică stabilă (zboruri „verzi”) include Republica Populară Chineză, 

Thailanda, Malaysia, Republica Coreea, Georgia, Ungaria, Finlanda, Letonia, 

Austria și Japonia. Persoanele care s-au aflat în aceste state în ultimele 14 zile 

nu sunt supuse măsurii de carantină. 

 Lista „galbenă” include statele membre ale Uniunii Europene (cu excepția 

Ungariei, Finlandei, Letoniei, Austriei 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. 

 

 RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 

Începând cu data de 15 ianuarie 2022, la sosirea pe teritoriul Republicii Uzbekistan, 

pe cale aeriană sau pe cale ferată, sunt obligatorii (cumulativ): 

 prezentarea unui certificat (emis de un laborator specializat) din care să rezulte 

efectuarea, cu cel mult 48 de ore înaintea sosirii, a unui test PCR, cu rezultat 

negativ; 

 efectuarea unui test rapid antigen, în incinta aeroportului/gării, pe cheltuială 

proprie. 

 Persoanele care sosesc în Republica Uzbekistan pe cale rutieră din Republica 

Kârgâzstan trebuie să prezinte doar un certificat din care să rezulte efectuarea, 

cu cel puțin 48 de ore înaintea sosirii, a unui test PCR cu rezultat negativ. 
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 Persoanele care sosesc în Republica Uzbekistan pe cale rutieră de pe teritoriul 

celorlalte state vecine trebuie să efectueze, la sosire, un test rapid antigen. 

o Persoanele care călătoresc în Republica Uzbekistan din Australia, Austria, Belgia, 

Marea Britanie, Germania, Danemarca, Israel, Italia, Olanda, Cehia și Egipt sunt 

supuse unui regim de carantină de 10 zile, la domiciliu sau la hotel (pe 

cheltuială proprie). 

Atenție: Pe fondul evoluțiilor legate de pandemia de COVID-19, condițiile de 

călătorie în Republica Uzbekistan sunt actualizate în mod regulat și pot fi 

modificate într-un termen foarte scurt. 

  

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 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 de protecție. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 Ca urmare a depistării, în Republica Uzbekistan, la 7 ianuarie 2022, a unui caz 

de îmbolnăvire cu tulpina Omicron a SARS-CoV-2, autoritățile au anunțat 

adoptarea următoarelor măsuri, aplicabile începând cu data de 10 ianuarie 

2022: 

 Interzicerea organizării de evenimente publice în sediile ministerelor, agențiilor 

și celorlalte instituții de stat; 

 Obligativitatea vaccinării pentru toți angajații instituțiilor de stat (personalului 

nevaccinat nu i se va mai permite intrarea la locul de muncă, aplicarea acestei 

măsuri fiind responsabilitatea directă a șefilor instituțiilor); 

 Accelerarea campaniei de vaccinare, inclusiv cu dozele booster; 

 Înăsprirea controalelor vizând purtarea măștilor medicale, menținerea distanțării 

sociale și controlul temperaturii la intrarea în toate locurile publice; 

Notă: În cadrul conferinței de presă organizate la 10 ianuarie 2022, reunind 

reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Serviciului de Asistență Sanitar-

Epidemiologică și Sănătate Publică și ai Comitetului pentru Combaterea Coronavirului 

din cadrul Ministerului Sănătății, s-a precizat că, deși legislația uzbecă prevede 

posibilitatea aplicării de amenzi pentru nepurtarea măștii, agenții constatatori mai întâi 

vor avertiza persoanele care nu se conformează, vor purta discuții cu acestea și le vor 

oferi măști medicale, perceperea amenzii fiind o soluție la care se va apela doar în 

ultimă instanță. 

 Vacanța de iarnă a elevilor și studenților din învățământul de stat a fost 

prelungită până pe 24 ianuarie 2022. 

 Instituțiilor de învățământ privat le-a fost, de asemenea, adresată recomandarea 

de a nu relua cursurile cu prezență fizică până la aceeași dată (unele au decis 

reluarea cursurilor online, altele prelungirea vacanței). 



 Conform Ordinului 176 din 23 martie 2020 al Cabinetului de Miniștri al 

Republicii Uzbekistan, telefoanele mobile, echipamentele audio și video, 

cardurile bancare și mediile de stocare de orice tip sunt temporar reținute de la 

persoanele internate în spital, infectate cu COVID-19, și de la cele aflate în 

carantină în unități special amenajate; acestea sunt returnate la externare/la 

părăsirea unității în care a fost efectuată carantina. 

Notă: În practică, această măsură nu s-a mai aplicat în ultimul timp. 

 Pagina de internet http://coronavirus.uz/ru este dedicată informării populației cu 

privire la prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2. 

 În toate regiunile trebuie respectate următoarele măsuri: 

o păstrarea distanței fizice, purtarea măștii și folosirea antisepticelor; 

o 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); 

o 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. 

 

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 

 

 

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/ 
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