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ملء استمارة إق�ار بالحالة الصحية

 (PCR) إب�از �تيجة سل�ية لفحص مسحة االنف
وذلك خالل 72 ساعة قبل موعد المغادرة

إج�اء فحص مسحة االنف (PCR) عند الوصول 
إلى االمارة لجميع المساف��ن بدون اس�ثناء

التسجيل في برنامج الحجر الذا�ي لغير المطعم (ال 
�وجد حجر للمطعم)

استالم رسالة نصية للتأكيد على التعهد 
بالقيام بالفحوصات المطلوبة    

البقاء في الحجر الذا�ي لمدة  10 أيام لغير 
المطعمين فقط

إج�اء إعادة فحص مسحة األنف في اليوم 4 واليوم 
8 للمطعمين وفي اليوم 9 لغير المطعمين

Test result

 for 72 Hours 

Hamad Salem Hamad
49860-7955- 985985-1

QR will be updated in 05:46

negative

SMS

ملء استمارة إق�ار بالحالة الصحية

 (PCR) إب�از �تيجة سل�ية لفحص مسحة االنف
وذلك خالل 72 ساعة قبل موعد المغادرة

إج�اء فحص مسحة االنف (PCR) عند الوصول 
إلى االمارة لجميع المساف��ن بدون اس�ثناء

استالم رسالة نصية للتأكيد على 
التعهد بالقيام بالفحوصات المطلوبة    

الحجر الذا�ي حتى ظهور النتيجة سل�ية 
فقط

إعــادة فحــص مســحة االنــف (PCR) فــي اليــوم 6
للمطعــم �ينمــا إعادة فحص مســحة االنف (PCR) في 
ــر المطعــم لمــن �تجــاوز مــدة  ــوم 9 لغي ــوم 6 والي الي

إقامتهم 10 أيام

Test result

 for 72 Hours 

Hamad Salem Hamad
49860-7955- 985985-1

QR will be updated in 05:46

negative

SMS

الدليل اإلرشادي 
للمــــــــــساف��ن 
تا��خ آخر تحديث: 20 سبتمبر 2021

إج�اءات القادمين من الدول الخض�اء
للمقيم والمواطن

تسجيل شهادة التطعيم في منصة الهيئة االتحادية 
للهوية والجنسية.

إب�از �تيجة سل�ية لفحص مسحة االنف (PCR) وذلك 
خالل 48 ساعة قبل موعد المغادرة

إج�اء فحص مسحة االنف (PCR) عند الوصول إلى 
االمارة لجميع المساف��ن بدون اس�ثناء

استالم رسالة نصية للتأكيد على التعهد بالقيام 
بالفحوصات المطلوبة    

الحجر الذا�ي حتى ظهور النتيجة سل�ية فقط

إعادة فحص مسحة االنف (PCR) في اليوم 6

Test result

 for 72 Hours 

Hamad Salem Hamad
49860-7955- 985985-1

QR will be updated in 05:46

negative

SMS

التأكد من متطلبات الــدولة 
التى ستسافر إليها (الفـحص 
/ الحجر الصحــي/ الشهادات 

المطلوبة وغيرها)

التأكـــد من الدول التى 
من الممكن السفر إليها 
عن طــــــــــ��ق الجهات 
الرسمــــــية في الدولة

تجنــب مخالطة من 
يظهر عليهم  أع�اض

تعقيـــم الطـــــــــاولة 
والمقعد قبل الجلوس

حجز التذاكر 
الكـــــت�ونيًا

1.1

1.2

1.4

2.1

2.2

3.1

1.3

إحضار األدوات 
الشخصية من:

•  معقم يد�ن كحولي
•  كمام إضافي

•  مخدة مسندة الرقبة 
•  بطانية

ارتداء 
القفا�ات 
والكمام

تجـــــــنب التجمعات 
واالماكن المزدحمه

تجنب تبد�ل األماكن

إرشادات قبل السفر 
التخـــــــطيط للسـفر  01

إرشــــــادات عـــند 
العودة من السفر 03

إرشادات الحجر الصحي للقادمين

افصل نفسك عن اآلخ��ن في المن�ل

التأكد من تطهير جميع الم�افق المشتركة واستخدم الماء 
الدافئ مع المنظفات وجفف أدوا�ك بمنشفة منفصلة 

الستخدامك الشخصي فقط

يفضل عند الطلب أو التسوق اإللكت�وني 
التأكد من عدم االخـــــتالط مع عامــــــل 
التوصيل وترك المشت��ات في الخا�ج، أو 
في الشرفة، أو كما هو مناسب لمن�لك

ال تذهب إلى العمل أو 
المدرسة أو المناطق العامة

ال تستخدم وسائل النقل العام 
أو سيا�ات األجرة

ال تـــــدعو ال�وار أو 
تسمح لهم بالدخول

ابق في غرفة جيدة التهوية 
مــــع إبقاء البــــاب مغـــلقًا 

مالحظة

مالحظة

البقاء في المن�ل

 حافظ على
 النـــــظافة
الشخـــصية

اغسل يديك بالماء 
والصابون لمدة 20 

ثانية على األقل 
وجففها جيدًا

تجـنب لمس عينيك 
وأنفك وفمك بأيٍد 

غير مغسولة

قم بتغطية الفم واألنف عند السعال 
والعطــــس بمند�ل وتخلص منه في 

كيـــس بالستيكي مغلق على الفور

 �رجى التواصل فو�ًا على
 األرقام الموضحة أدناه في

 حال ظهور أي أع�اض مرضية
خالل فترة الحجر الصحي

ألم في الحلقالحّمى السعالصداعصعوبة في التنفس

800342هيئة الصحة بدبي

8001717 خـــدمة إستجــابـة

800358 و�ارة الصحة ووقاية المجتمع  

2312171 056مركز أبوظبي للصحة العامة (الوا�س أب)

يتوجب عليك االلت�ام بالمدة وتعليمات الحجر الصحي ومخالفتك تعرضك للمساءلة القانونية

المرجع: قانون االم�اض السا��ة رقم 14 لعام 2014

الفـحص
الحجر الصحي

متطلبات الدولة 

 BOOK YOUR TICKETS

إرشـادات أ�نـاء
السفــــــــــــــــر 02

2.3

2.4

2.5

SANITIZER

70%

االلت�ام باج�اء الفحوصات 
الصحــــية والــــــوقائـــية 
المطلـــــوبة في المطار

استكـــــــمال 
نموذج االق�ار

االلت�ام بتط�يق الحجر 
الصحي حسب ش�وط 

الجهات الصحية 
3.3

فحوصات المــطار 
الصحـية والوقائية 

3.2

إج�اءات القادمين من الدول الخض�اء

للسائح الحاصل على التطعيم

إج�اءات القادمين من الدول األخرى

اضغط هنا للتعرف على الم�اكز المعتمدة إلعادة الفحص 

يسمح للمسجلين في برنامج الحجر الذا�ي التوجه مباشرة إلعادة 
الفحص في الم�اكز المعتمدة في اليوم المحدد بدون موعد أو 

أخذ تص��ح حركة

3
4

2
1

بطاقة التطعيم

كوفيد-19

التطعيم

للمقيم والمواطن

إج�اءات القادمين من الدول األخرى
للسائح الحاصل على التطعيم

5
6

3
4

2
1

5
6

تسجيل شهادة التطعيم في منصة الهيئة االتحادية 
للهوية والجنسية.

إب�از �تيجة سل�ية لفحص مسحة االنف (PCR) وذلك 
خالل 48 ساعة قبل موعد المغادرة

إج�اء فحص مسحة االنف (PCR) عند الوصول إلى 
االمارة لجميع المساف��ن بدون اس�ثناء

استالم رسالة نصية للتأكيد على التعهد بالقيام 
بالفحوصات المطلوبة    

الحجر الذا�ي حتى ظهور النتيجة سل�ية فقط

إعــادة فحــص مســحة االنــف (PCR) فــي 
اليوم 4 واليوم 8

Test result

 for 72 Hours 

Hamad Salem Hamad
49860-7955- 985985-1

QR will be updated in 05:46
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SMS

بطاقة التطعيم

التطعيم
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https://www.adphc.gov.ae/-/media/Project/ADPHC/ADPHC/PDF/arrival-Procedures/HQand-Arrivals-Ar.pdf

