Мигрант-Mobile

ДИҚҚАТ !!!
Агар шумо ба ягон банди он
мутобиқат
накунед, накӯшед, то бардошта
шудани маҳдудиятҳо ба
Федератсияи Русия ворид шавед.

Вазъи гузаштани сарҳади
Русия барои бисёре аз тоҷикон нофаҳмо боқӣ мемонад. Гарчанде ки Қарори ҳукумати
Русия қабул карда шуда дар он гурӯҳи шаҳрвандоне, ки дохилшавии онҳо ба қаламрави
Русия иҷозат дода мешавад ва онҳое, ки не муқаррар карда шудааст, мардум то ҳол
мекӯшанд бо ҳар роҳ аз сарҳади Русия гузаранд, дар натиҷа худро дар хатар мегузоранд.
Лоиҳаи "Migrant - Mobile" кортҳо омода
намудааст, то ҳама чизеро, ки ба шумо дар ин масъала аҳамият дорад, шарҳ диҳад
ва ҷобаҷо гузорад. (Шумо инро чӣ тавр мекунед? Тӯҳфа ё кортҳо?)
Лоиҳаи
"Migrant - Mobile" кортҳо омода намудааст, то ҳама чизеро, ки ба шумо
дар ин масъала таваҷҷӯҳ дорад, шарҳ диҳед ва дар рафҳо гузоред.
(Шумо инро чӣ
тавр мекунед? Тӯҳфа ё кортҳо?)

БА КӢ ИҶОЗАТИ ВОРИД БА РУСИЯ ДОДА МЕШАВАД?
Ҳукумати
Федератсияи Россия Қарори № 635 қабул кард, ки мувофиқи он
вориди шаҳрвандони
хориҷӣ ба қаламрави он аз 16 марти соли 2020 бо сабаби
пандемияи COVID-19 манъ
карда шудааст.
Аз 20 сентябр ба он
тағирот ворид карда шуд, яъне танҳо шаҳрвандони Беларус,
Қазоқистон, Қирғизистон,
Бритониёи Кабир, Миср, Малҳдив, Аморати Муттаҳидаи
Араб, Танзания, Туркия,
Швейтсария ва Кореяи Ҷанубӣ метавонанд вориди Русия
шаванд. Аммо танҳо
тавассути ҳавопаймо ва танҳо аз кишварҳои худ. Ба наздикӣ
шаҳрвандони Куба,
Сербия ва Ҷопон ба ин рӯйхат дохил карда шуданд.

АШХОСИ ДОРОИ ДУШАҲРВАНДӢ, ОЁ ОНҲО МЕТАВОНАНД БА РУСИЯ
ПАРВОЗ КУНАНД?
Метавонед, агар шаҳрвандии
Русияро дар баробари тоҷикӣ дошта бошед. Инчунин, онҳое, ки
иҷозатномаи истиқомати
муқаррарӣ (ИБИ)доранд, метавонанд
ворид шаванд (Аммо ба банди поён бодиққат
нигаред).
Барои шаҳрвандони
Тоҷикистон, ки шаҳрвандии Русияро надоранд, манъи ворид ба
қаламрави Русия ҳангоми
пандемия то ҳол амал мекунад ва рафтан ба он ҷо на тавассути
ҳавопаймо ва на
тавассути нақлиёти заминӣ имконпазир нест.

ШАҲРВАНДОНЕ, КИ ИҶОЗАТНОМАИ ИСТИҚОМАТ ДОРАНД, ОЁ
МЕТАВОНАНД АЗ ТОҶИКИСТОН БА РУСИЯ ТАВАССУТИ КИШВАРҲОИ
СЕЮМ РАСАНД?
Дохилшавӣ ба он шаҳрвандоне,
ки иҷозати истиқомат доранд, аз ҷумла аз қаламрави кишвари сеюм иҷозат дода
мешавад. Аммо як нуктаи ЗАРУР МАВҶУД АСТ (!). Дар Қарори Ҳукумати Федератсияи
Россия №635-р ишора ба Қарори №763-р омадааст, ки дар он гуфта мешавад: - “шаҳрвандони
хориҷие, ки иҷозати истиқомат дар Русияро доранд, метавонанд фақат як маротиба
Федератсияи Русияро ба кишвари шаҳрвандии худ тарк кунанд”. Яъне, шаҳрвандони
хориҷӣ, ки дар давраи маҳдудиятҳо бо сабаби пандемияи COVID-19 ба кишвари шаҳрвандии
худ рафтаанд, дигар наметавонанд ба Федератсияи Русия ворид шаванд.

Хулоса:
Шаҳрванди хориҷӣ, ки иҷозати иқомат дорад, ҳангоми маҳдудият дар хориҷа буд ва
ҳаст, вай метавонад вориди Русия шавад. Агар вай дар замони маҳдудиятҳо дар Русия
буд ва аз он ҷо баромада бошад, пас вай то замоне, ки ҳама маҳдудиятҳо барои
кишвараш бардошта нашаванд, наметавонад дубора ворид шавад.

КАДОМЕ АЗ ХОРИҶИЁН МЕТАВОНАНД БА РУСИЯ РАВАНД?
Шаҳрвандони кишварҳои дигар, аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон, ба Русия танҳо дар
сурате ворид шуда метавонанд, ки агар:
иҷозатномаи истиқомати дар Русия ё шаҳодатномаи эътибори иштирокчии барномаи
муҳоҷирати ихтиёрӣ ба Русияро дошта бошанд.
волидони рус, фарзандони рус ё ҳамсарони рус, ки ҳоло дар қаламрави Федератсияи Русия
мебошанд;
Агар дар рӯзҳои наздик ба онҳо фавран табобати бистаришаванда дар Русия лозим аст ё худ
дар он ҳолатҳое, ки онҳо аллакай дар Русия табобатро ощоз намуданду бемориашон ба ҷуз аз
Русия дар ягон ҷои дигар табобат карда намешавад. Аз шумо ҳамаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда,
ки аз ҷониби сафорати Русия дар Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, талаб карда мешаванд.
Онҳое, ки барои ташхис аз шифохонаҳои хусусӣ ё барои табобати сабуки ин беморӣ
даъватнома харидаанд, дар марз онҳоро бармегардонанд;
Агар онҳо мутахассисони нодир бошанд, ки ҷониби Русия онҳоро дар мувофиқа бо ҳукумати
Русия даъват кардаанд, масалан, барои хизматрасонии таҷҳизоти воридотӣ.

АШХОСИ ДОРОИ ДУШАҲРВАНДӢ МЕТАВОНАНД ТАВАССУТИ РУСИЯ
ТАВАССУТИ ИСТАМБУЛ ВА БИШКЕК БА РУСИЯ ПАРВОЗ КУНАНД?
Агар шумо шаҳрванди Русия ҳастеду бозгашти фаврӣ аз
Тоҷикистон ба Русия ниёз дошта бошед, метавонед аз
хатсайрҳои мунтазам то Дубай (АМА) ё Истамбул (Туркия) ва
Русия истифода баред.
Ҳамзамон, сафорат ҳушдор медиҳад, ки дар ин ҳолат
ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва кишвари транзитӣ метавонанд
қоидаҳои худро дошта бошанд, аз ин рӯ, қабл аз харидани
чиптаи ҳавопаймо, шумо низ бояд масъалаи транзитро бо
ширкати ҳавопаймо аниқ намоед.

МАН ШАҲРВАНДИИ РУСИЯРО НАДОРАМ, АММО САБАБҲО ҲАСТАНД.
ОЁ МАН МЕТАВОНАМ ТАВАССУТИ ИСТАМБУЛ Ё БИШКЕК БА РУСИЯ
ПАРВОЗ КУНАМ?
Агар шумо шаҳрванди Тоҷикистон бошед ва сабабҳои дар боло зикршуда
барои ворид ба Русия дошта бошед, пас тибқи қонун ба шумо иҷозаи ворид ба
Русия аз кишвари сеюм дода мешавад. Аммо дар ҳамин ҳолат ҳам, сафорати
Русия дар Тоҷикистон шадидан тавсия медиҳад, ки бо ширкатҳои ҳавопаймоӣ
пешакӣ дар бораи имконияти транзит маслиҳат
кунанд.
Ширкатҳои ҳавопаймоии ин кишварҳо ҳангоми воридшавц ба Русия бе
иштироки сафорати Русия санҷишҳои дахлдори худро мегузаронанд ва
метавонанд нисбати мусофирон талаботи сахттар истифода баранд. Ба ибораи
дигар, дар чунин ҳолат, эҳтимоли дар кишвари сеюм ба шумо надодани
иҷозати парвоз ба Русия хеле баланд аст.
Аммо Валентина Чупик шадидан тахъкид мекунад, ки кӯшиши ворид шудан ба
Русия тавассути кишварҳои "кушод" ба мисли Туркия, Қирғизистон ё Аморати
Муттаҳидаи Араб барои шаҳрвандони ягон кишвари дигар, аз ҷумла
Тоҷикистон маъное надорад - ба онҳо иҷозаи вуруд ба Федератсияи Русия
дода намешавад, ҳатто агар шумо асос ҳам доред.

ОЁ ТАВАССУТИ НАҚЛИЁТИ РОҲИ
МОШИНГАРД БА РУСИЯ РАФТАН МУМКИН АСТ?

Не, шумо наметавонед, зеро вориди мусофирон дар сарҳад манъ карда
шудаанд. Дохил шудан ба ронандаи мошини боркаш низ бефоида аст,
зеро сабти ном ва гирифтани патент, дароз кардани мӯҳлати будубоши
худ аз рӯи шартномаи меҳнатӣ ғайриимкон аст - шумо ғайриқонунӣ
мешавед.
Мо шуморо ҳушдор медиҳем, ки ворид шудан ба қаламрави Русия
тавассути Ҷумҳурии Беларус на танҳо бефоида, балки ҷинояткорӣ низ
мебошад: гузаштани хориҷиён аз сарҳади Русия бо Беларус манъ аст.
Шуморо метавонанд ба мӯҳлати аз 2 то 5 сол дар асоси моддаи
322 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия аз озодӣ маҳрум ва ворид
шудан ба қаламрави Русия бароятон абадан манъ намоянд.

ОЁ МАН МЕТАВОНАМ БА ПАРВОЗИ ЧАРТЕРИИ SOMON AIR БА
РУСИЯ ВОРИД ШАВАМ?

Не шумо наметавонед. Парвозҳои чартерӣ ба
шаҳрҳои Русия, ки ҳоло ширкати "Сомон Эйр"
ташкил мекунад, бидуни боркунии мусофирон аз
Тоҷикистон ба Русия амал мекунанд, яъне
Душанберо холӣ тарк мекунанд.

ОЁ БА МУДДАТИ КӮТОҲ БА ТОҶИКИСТОН ПАРВОЗ КАРДАН МУМКИН
АСТ?

Сафорати Русия
шадидан тавсия медиҳад, ки шаҳрвандони
Русия, ки мехоҳанд сафари кӯтоҳе аз
Русия ба Тоҷикистонро пас аз бозгашт ба Русия
анҷом диҳанд, аз ин нақшаҳо то
барқарор шудани парвозҳои мунтазам байни
ду кишвар худдорӣ кунанд.

ДАР КАДОМ ҲОЛАТҲОИ ДИГАР БА ШАҲРВАНДИ
ТОҶИКИСТОН ИҶОЗАИ ВУРУД БА РУСИЯ ДОДА МЕШАВАД?
Тибқи Қарори ҳукумати Федератсияи Русия аз 16 марти соли 2020, № 635-р, танҳо онҳое, ки соҳиби асосҳои
қонунианд, ҳаққи ворид шуданро доранд. Ба асосҳо инҳо дохил мешаванд:
Агар шумо корманди намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии (ва аъзои оилаатон) давлатҳои хориҷӣ дар
Федератсияи Россия бошед.
Ронандагони мошинҳои боркаши нақлиёти байналмилалӣ, ҳайати сарнишинони ҳавопаймоҳо, нақлиёти баҳрӣ ва
дарёӣ, ҳайати ронандагони нақлиёти роҳи оҳани байналмилалӣ, ҳайати шахсӣ, ки бо созишномаҳои байналмилалии
Федератсияи Россия дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан муайян карда шудаанд.
Аъзои ҳайатҳои расмӣ, ки ба Русия ворид мешаванд, бо дарназардошти пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи
шахсият, ки дар Федератсияи Россия ба ин сифат эътироф гардидааст ва раводид ё ба тариқи бидуни раводид дар
ҳолатҳои пешбининамудаи шартномаҳои байналмилалии Федератсияи Русия.
Дар ҳолати фавти (марги) хеши наздик дар Русия (ҳамсар, падару модар, фарзандон, волидайн, фарзанди
фарзандхондшуда, васӣ ва парастор), бо шарти пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дурусти тасдиқкунандаи шахсияти онҳо ва аз
ҷониби Федератсияи Россия ба ин сифат эътирофшуда ва нусхаи шаҳодатнома ё шаҳодатномаи фавт, инчунин ҳуҷҷати
тасдиқкунандаи дараҷаи хешутаборӣ.
Ашхосе, ки аъзои оила (ҳамсар, волидон, фарзандон, фарзандхондагон, фарзандхондагон), васиён ва сарпарастони
шаҳрвандони Федератсияи Русия мебошанд, ба шарти пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дурусти тасдиқкунандаи шахсияти онҳо
ва аз ҷониби Русия ба ин сифат эътирофшуда, бо назардошти нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дараҷаи хешутаборӣ.
Ҳамзамон, шумо бояд бифаҳмед, ки дар ин ҳолат сухан дар бораи хешутабори наздик меравад ва ҳатто амак, хола,
ҷиянҳо, бобоҳо дар ин ҷо қобили қабул нестанд.

ОЁ МАЪЛУМОТНОМАИ ТИББӢ ОИДИ БЕМОРИИ COVID-19 ЛОЗИМ
АСТ?
ҲАТМАН.
Барои онҳое, ки вориди Русия мешаванд доштани
маълумотномаи тиббӣ оиди набудани бемории COVID-19,
ки на зиёда аз 72 соат пештар аз ворид шудан ба Русия ва
тариқи санҷиши усули ПЦР (полимеразная цепная реакция)
гирифта шудааст, лози аст. Дар ҳолати набудани
маълумотномаи тиббӣ метавонад вориди шуморо ба Русия
намонанд.

ОЁ БАРОИ МЕҲМОНОНИ РУСИЯ КАРАНТИН ВУҶУД ДОРАД?
Карантини дуҳафтаина бекор карда шуд. Аммо пас аз расидан ба
Русия, шумо бояд бори дигар санҷиши ПЦР бо мақсади набудани
коронавирусро гузаронед ва то он даме ки натиҷаҳои онро ба
даст оред, бояд дар ҳолати худдуркунӣ қарор дошта бошед. Ҳамин
талабот нисбати шаҳрвандони Русия низ татбиқ карда мешавад.
Агар натиҷаҳои санҷиш барои коронавирус мусбат бошанд,
воридшудагон бояд то барқароршавӣ ва пайдо намудани натиҷаҳои
манфӣ аз санҷиши коронавирус тавассути санҷиш ба худдуркунӣ
дар ҷои истиқомати худ қарор гиранд. Ҳангоми худдуркунӣ, алоқаро
бо аъзои оилае, ки ба COVID-19 сироят накардаанд, истисно кардан
лозим аст.

ДИҚҚАТ !!!
ДАР ХОТИР ДОРЕД, КИ ҲАМАИ
ҚОИДАҲОИ МУҚАРРАРШУДА Ё БАЪЗЕИ ОНҲО МЕТАВОНАНД ТАҒИР ЁБАНД,
ҲАМААШ АЗ ВАЗЪИ
ЭПИДЕМИОЛОГӢ ВОБАСТА АСТ.

