
In accordance with the TRNC Communicable Diseases High Committee’s decisions dated May 25, 2022, 
which were published in the Official Gazette of the Turkish Republic of Northern Cyprus on Friday, 27 
May 2022, the TRNC Council of Ministers has taken the following decisions in relation to use of face 
masks in the country and COVID-19 rapid antigen/PCR tests: 

1. Individuals with upper respiratory tract infections should use masks on public transportation, 
in the Health Center and in other indoor spaces of the same type. 

2. It is recommended that individuals in the risk group (those with lung or kidney diseases, 
neurological disorders; immunocompromised patients; people with diabetes, those diagnosed 
with HIV, and/or people over the age of 60) should use masks in indoor locations. 

3. All indoor areas (classrooms, cafeterias, gyms, etc.) must be ventilated frequently. 

4. People with COVID-19 symptoms must have an antigen test, and those with a positive antigen 
test result will then have a PCR test. 

5. People who have severe COVID-19 symptoms, even if their Antigen test result is negative, may 
need to have a PCR test if recommended by doctors. 

6. Individuals who came into contact with someone infected by COVID-19 will continue their daily 
activities wearing a mask and by observing their symptoms. Such people will have an antigen 
test on the 5th day if they do not have any symptoms. Those who have COVID-19 symptoms 
before the day specified, however, need to have their antigen tests earlier. 

7. Self-isolation period for those with a positive PCR test result begins on the day they receive 
their test results and ends on the 7th day. They do not need to have a test to leave isolation. 

****************************** 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nde 27 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan, Bulaşıcı 
Hastalıklar Üst Komitesinin 25 Mayıs 2022 tarihli kararlarına uygun olarak, ülke içerisinde maske 
kullanımı ve COVID-19 hızlı antijen/PCR testleri ile ilgili kararlar aşağıdaki gibidir: 

1. Üst solunum yolu şikâyeti olan kişiler toplu taşımacılıkta, Sağlık Merkezi ve benzeri kapalı 
alanlarda maske kullanacaklardır. 

2. Risk grubunda olan ve/veya 60 yaş üstü kişilerin (Akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, 
bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olan kişiler, diyabet hastaları ve HIV hastaları) kapalı 
alanlarda maske kullanması önerilmektedir. 

3. Kapalı alanların (Sınıf, yemekhane, spor salonları gibi benzeri yerlerin) sıklıkla havalandırılması 
gerekmektedir. 

4. Semptom gösteren kişilere antijen testi yapılacak ve antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR 
testi yapılacaktır. 

5. Antijen testi negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR 
testi yaptırabileceklerdir. 

6. COVID-19 hastası ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak, maskeli olarak güncel 
hayatlarına devam edeceklerdir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testi 
yaptıracaklardır. Ancak belirtilen süreden önce semptom gösteren vakalara daha erken antijen 
testi yapılacaktır.  

7. PCR testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyonu testin pozitif çıktığı gün başlar ve 7. Gün test 
yaptırmaksızın sonlandırılacaktır. 


