
 

 

 

 

 

   

 
     

 

   

 
  

 

 

 

 مکاران محترم آژانسهای هواپیماییه 

         کشاااااااور ترکی  جهت تمامی م وووووووا را  2020دساااااااام ر  30از تارهخ   PCRمنفیبا توجه به مقررات کشوووووووور ترکهه ارا ه ت وووووووت 

  می باشد. Timatic قوانه  الزام ت ت بر ا اس ،همانند گذشته سایر مقاصد رایو ب الزامی ا ت سال(  6) االی 

                     توجه به محدودهت های کشوووووووور مق ووووووود با و تارهخ مهالدیبا ،  یزبا  انگله ووووووو به  قط ت وووووووتنتهجه  الزم به ذکر ا وووووووت همچنه 

  قابل پذهرش می باشد.

 :اندا تحضار مهر موارد ذهل به   SEP-2020/27-28  و OCT-2020/29-19 ضم  اعالم ابطال بخشنامه های شماره  

 تا  2020ژوئن  11  از  وودور بلهط تارهخو مبدا اهرا از 2021فوری   28 تا  2020دسااام ر  30م ووا رهنی که پرواز هنها  از تارهخ  

دلهل عدم ارا ه ت ت منفی و ها عدم تطبهق ت ت با شراهط مورد نظر کشور مق د ) مانند الزام ارا ه ت ت  به ا ت که 2021فوری   28

م وووا رانی که نتهجه  همچنه ممانعت بعمل همده باشووود،  رودگاه پرواز هنها در از با تارهخ مهالدی، الزام ارا ه ت وووت به زبا  انگله وووی....  

. ا  کابه  پروازی مه ر می باشددر هم  Involuntaryاعمال تغههرات تو ط هژانس  ادر کننده بلهط به  ورت ت ت هنها مثبت باشد، 

 .مدارک ت ت مثبت الزامی می باشد نگهداری ،  Involuntary غههر) در  ورت اعمال ت

ا ووووتفاده گردد  2021مارس  20تنها در  ووووورتی که کلهه کوپ  های پروازی  تا تارهخ   Involuntaryامکا  تغههر تارهخ به  ووووورت 

 مه ر می باشد و خارج از اه  بازه  طبق قوانه  بلهط خواهد بود.

 . بالمانع ا ت باشد، هر تارهخ  اهر  گمنتهای  پروازی که در هما  بلهط ه تند، به تعداد روزهاهی که  فر اولهه تحت تاثهر قرارگر تهتغه

تنها تو ط د تر  Involuntaryاعمال تغههرات به  ورت  مسافر در نقط  ترانزیت در پرواز ادام  مسیر پذیرش نگردددر  ورتی که 

در  رودگاه ا تانبول مقدور می باشد و هرگونه اعمال تغههرات تو ط هژانس  ادر با توجه به شراهط و  الحدهد ترکهش اهرالهنز  روش 

 تنها طبق شراهط بلهط مقدور ا ت.کننده 

 با  پاس 

 ترکهش اهرالهنز 
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https://www.turkishairlines.com/
https://www.facebook.com/turkishairlines
https://twitter.com/TurkishAirlines
https://www.instagram.com/turkishairlines/
https://www.youtube.com/TURKISHAIRLINES
https://itunes.apple.com/gb/app/turkish-airlines-flights-tickets/id1283414961?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkishairlines.mobile

