
 

 

 

 

اب    لمغادرة التر
 :الوطن 

 : ساري المفعول يجب عىل المسافر أن يتوفر عىل جواز التلقيح -

ي الجرعة الثالثة؛     
 * جواز التلقيح يؤكد تلق 

 وأ

ي الجرعة الثانية )أو الجرعة الوحيدة من لقاح     
 ( لمدةJ&J آند جونسون جونسون* جواز التلقيح يؤكد تلق 

 أشهر.  4ال تتجاوز 

ن فقط بالجرعة الثانية )أو بالجرعة الوحيدة من لقاح جونسون - ( لمدة J&J آند جونسون يجب عىل المسافرين الُملقحي 

وس كورونا المستجد  4تتجاوز صيبوا بفي 
ُ
ة أقل من COVID-19أشهر، وأ  يوم، تقديم، باإلضافة إىل جواز  28، خالل في 

 التلقيح: 

 إضافة إىل: اختبار المستضد الرسي    ع(؛ تثبت أن الشخص كان مريضا،  )أو PCR* نتيجة اختبار     

ي لل * شهادة طبية   
ي  PCRأو اختبار تعافن   سلب 

  
اب الوطن   :لولوج التر

 يجب عىل المسافر تقديم: 

نت قبل الصعود  .1 قبل الصعود يلها عي  اإلني  ن
)يتم توزيعها البطاقة الصحية للركاب، يتم تين

ن الطائرة أو السفينة( وملؤها ا عىل مي 
ً
   ،بالكامل أيض

 و
 ، COVID – 19جوار التلقيح  .2

 و
ي ال يتجاوز  PCRنتيجة اختبار  .3 ن ساعة  48سلب   . أخذ العينة والمغادرة()المدة بي 

 إجراء اختبار المستضد الرسي    ع عىل مستوى نقاط الولوج،  .4 عند الوصول
 و

 PCRختبارات ال أخذ عينات اعتباطية   .5

  حال كانت نتيجة اختبار المستضد 
 
ف

 الرسي    ع إيجابية عند الوصول
  مع العزل : العالج خفيفة أعراضإذا كان الشخص بدون أعراض أو كان لديه

ي 
ل، الصحي الذات  ن ي  سائًحا،فندق إذا كان بالأو  بالمين

وتوكول الوطبن ا للي 
ً
وفق

 الُمعتمد؛

  االستشفاء: يتم التكفل به إذا ظهرت عىل الشخص أعراض تستدعي
ي الُمعتمد. 

وتوكول الوطبن ا للي 
ً
 بمؤسسة استشفائية، عامة أو خاصة، وفق

 :  ألطفالا بخصوص

وط 6بالنسبة لألطفال أقل من  -  سنوات: ال يتم تطبيق أي شر

ن  - اوح أعمارهم بي   سنة:  18سنوات و 6بالنسبة لألطفال الذين تي 

  نتيجة اختبارPCR  ي ال يتجاوز ن أخذ العينة والمغادرة(؛ 48سلب   ساعة )المدة بي 

  .اختبار المستضد الرسي    ع عند الوصول 

 

تو   كول الصح  للرحالت الدوليةالتر
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