Ghid pentru situaţii de urgenţă

Ambasada României la Seul a pregătit un set de recomandări aplicabile în cazul apariţiei şi
derulării unor situaţii de urgenţă pe teritoriul Republicii Coreea care ar putea impune necesitatea
evacuării/repatrierii cetăţenilor români rezidenţi în Republica Coreea.
Subliniem faptul că evacuarea coordonată de către ambasadă rămâne o soluţie de ultimă instanţă,
fiind recomandată informarea prealabilă cu privire la posibilitatea de a părăsi Republica
Coreea prin intermediul mijloacelor comerciale de transport (aeriene, navale). De asemenea,
recomandăm informarea individuală constantă asupra situaţiei generale din această ţară, cu
precădere din sursele oficiale puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Externe.
Recomandări generale:
- Recomandăm cetăţenilor români care sunt rezidenţi în Republica Coreea să contacteze
Ambasada României la Seul pentru a fi înregistraţi în Registrul Unic al Ambasadei cu
adresa de reşedinţă şi datele de contact actualizate.
- Cetăţenii români care călătoresc în Republica Coreea pentru perioade de cel mult 90 de
zile sunt rugaţi să notifice Ambasada României la Seul cu privire la datele de contact şi
perioada de şedere, pentru a permite stabilirea unei legături în cazul unei urgenţe. Datele
de contact furnizate sunt păstrate şi vor fi utilizate numai în scopul contactării
persoanelor în cauză în scopul evacuării.
- Recomandăm cetăţenilor români care doresc să călătorească în Republica Coreea să
consulte pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) şi pagina
oficială a Ambasadei României la Seul (http://seoul.mae.ro/) pentru avertismente de
călătorie.
- În cazul în care decideţi să părăsiţi teritoriul Republicii Coreea, vă rugăm să contactaţi
ambasada în scopul actualizării evidenţelor.
Documente necesare:
- Recomandăm tuturor cetăţenilor români să păstreze într-un loc uşor accesibil
documentaţia necesară în cazul în care se impune părăsirea teritoriului Republicii
Coreene în regim de urgenţă:
 documentul de călătorie valabil,
 alte acte care atestă identitatea (CI/BI)
 certificate de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie),
 permisul de şedere în R. Coreea,
 împuternicire, în cazul în care aveţi în întreţinere un copil minor,
 documente care atestă cetăţenia (dacă este cazul).
- Recomandăm traducerea tuturor documentelor care sunt redactate în limba coreeană
într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză) sau în limba română.

-

Recomandăm să aveţi asupra dumneavoastră şi alte tipuri de documente, după cum
urmează: asigurarea medicală, permis de conducere, fişă medicală actualizată, documente
financiare.

Cine poate beneficia de asistenţă pentru repatriere:
- Cetăţenii români care atestă statutul prin prezentarea unor documente de identitate sau de
călătorie valabile sau prin prezentarea unui certificat de cetăţenie;
- Membrii de familie ai cetăţenilor români, indiferent de cetăţenie, care pot face dovada
legăturii de rudenie prin prezentarea unor certificate de stare civilă înscrise sau transcrise
în registrele româneşti.
Măsuri organizatorice în cazul repatrierii:
- În cazul în care se consideră necesar, Ambasada României la Seul va contacta cetăţenii
români înregistraţi (prin telefon sau poştă electronică) şi va oferi acestora sprijin în
vederea repatrierii;
- În cazul în care nu sunteţi înregistrat, dar doriţi să solicitaţi asistenţă pentru repatriere,
recomandăm contactarea Ambasadei;
- Recomandăm ca, după ce sunteţi contactat, să urmaţi întocmai instrucţiunile primite şi să
comunicaţi aceste instrucţiuni şi membrilor de familie;
- Este posibil ca, la punctul de întâlnire stabilit în instrucţiuni, să fiţi rugat să prezentaţi
documente care să ateste statutul dumneavoastră şi eligibilitatea pentru a primi asistenţă;
- Este posibil ca repatrierea să nu fie posibilă imediat iar de la punctul de întâlnire să fiţi
transferat către o altă zonă de pe teritoriul Republicii Coreea, considerată sigură.
Recomandări privind bunurile personale:
- Recomandăm să aveţi asupra dumneavoastră un bagaj care să conţină strictul necesar
pentru cazurile în care repatrierea nu este posibilă imediat şi este nevoie de transferul
către o altă localitate / un alt stat.
- Bunuri personale necesare:
 O rezervă rezonabilă de hrană şi apă,
 Obiecte de igienă personală,
 Rezervă de medicamente (pentru persoanele care suferă de o boală cronică)
pentru 30 zile,
 Rezervă de hrană şi alte obiecte pentru îngrijirea copiilor (dacă este cazul).
 O sumă de bani în monedă locală şi USD care să asigure subzistenţa pentru cel
puţin o săptămână.

