
 

 

 
 

WRC Türkiye Rallisi COVID-19 Protokolü 
 

COVID-19 salgını tamamen sona ermediğinden, risk etkili bir çözüme kadar devam ediyor. 

Tüm ulusal ve uluslararası yarışmacılar ve yetkililer; Türkiye'ye gelmeden önce lütfen web 

sitesindeki anketi doldurun. 

 

Türkiye Sağlık Bakanlığı, hastalıkların yayılmasını önlemek için standart tavsiyeler önermektedir. 

COVID-19 önlemlerine alkol bazlı el losyonu veya su ve sabun kullanılarak sık sık el temizliği, 

öksürürken ya da hapşırırken tek kullanımlık peçete ya da dirseğinizin iç kısmıyla ağzınızı 

kapatmanız, ateşi olan ya da öksüren biriyle yakın temastan kaçınmanız dahildir. 

Ateş, öksürük ve nefes almada güçlük hissederseniz, tıbbi yardım isteyin. Lütfen Anti-Covid 19 

Direktörüne önceden telefon edin ve mümkünse Türkiye Rallisi Covid-19 protokolü talimatlarını 

izleyin. 

 

Anti Covid-19 Sorumlusu’nun iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: 

Ece Bergen, Telefon: +90 554163 2605, E-mail: anticovid@rallyturkey.com 

 

Karantina uygulanan ülkelerden gelen tüm yarışmacı ve görevliler COVID-19 önlemlerine 

aşağıdaki şekilde tabii tutulacaktır: 

 

Türkiye’ye varışlarının ardından Marmaris’te belirlenen noktalarda COVID-19 testi yapılacaktır. 

 

COVID-19 test sonuçları çıkana kadar tüm yarışmacı ve görevliler otellerinde zorunlu karantinaya 

tabii tutulacaktır. 

 

Test sonucu negatif olan yarışmacı ve görevliler Türkiye Rallisi’ne katılacaktır. (Test sonucu negatif 

olan tüm yarışmacı ve görevlilere sonucun negatif olduğunu belirten bileklik ve yaka kartı barkodu 

verilecektir.) 

 

Tüm yarışmacı ve görevliler Türkiye’ye girişlerinin ardından en az 5 gün en fazla ise 7 gün sonrasında 

ikinci COVID-19 testini yaptıracaktır.  

 

Testin ardından ülkelerine geri dönüşlerini gerçekleştirebileceklerdir. 

 

Karantina uygulanmayan ülkelerden gelen tüm yarışmacı ve görevliler COVID-19 önlemlerine 

aşağıdaki şekilde tabii tutulacaktır: 

 

Tüm yarışmacı ve görevliler Türkiye’ye varışlarının ardından Marmaris’te COVID-19 testi 

yaptıracaktır. 

 



 

 

COVID-19 test sonuçları çıkana kadar tüm yarışmacı ve görevliler otellerinde zorunlu karantinaya 

tabii tutulacaktır. 

 

Test sonucu negatif olan yarışmacı ve görevliler Türkiye Rallisi’ne katılacaktır. (Test sonucu negatif 

olan tüm yarışmacı ve görevlilere sonucun negatif olduğunu belirten bileklik ve yaka kartı barkodu 

verilecektir.) 

 

Daha fazla test yaptırmadan kendi ülkelerine dönebilecekler. 

 

*Organizatör tarafından onaylanmış olan COVID-19 testlerinin yeri ve zamanı “Ekip Varış Formları” 

Organizatör’ e ulaşır ulaşmaz bireysel olarak iletilecektir. 

 

*Ekip Varış Formu ve Bireysel COVID-19 Formu’nun zamanında bildirilmesi tüm onay belgesi 

sahipleri (yarışmacılar, görevliler, işbirlikçiler, FIA ve medya görevlileri) için son derece önemlidir. 

 

 

2020 TÜRKİYE RALLİSİ COVID-19 PCR TEST MERKEZİ 

 

11 EYLÜL  SP  09:00- 12:00 

 

12 EYLÜL  SP  09:00- 12:00 

13 EYLÜL  SP  09:00- 12:00 

14 EYLÜL  SP+HQ 09:00- 18:00 

15 EYLÜL  SP+HQ 09:00- 18:00  

16 EYLÜL  SP+HQ 09:00- 18:00 

17 EYLÜL  SP  09:00- 12:00 

18 EYLÜL  SP  09:00- 12:00 

19 EYLÜL  SP  09:00- 12:00    

20 EYLÜL  SP  09:00- 12:00 

21 EYLÜL  SP  09:00- 12:00 

 


