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الزامات سفر به کانادا
همکار گرامﯽ

لطفا اطمينان حاصل نماييد که مسافران ورودی به کشور کانادا در مورد دستورالعمل های جديد دولت کانادا که در زير به آنها

اشاره ميکنيم مطلع مﯽ شوند:


از مورخ  22فوريه  ، 2021تمام مسافران هوايی ) به استثنای برخی موارد ( درهنگام ورود به کانادا قبل از اينکه
از فرودگاه خارج شوند و در پايان دوره قرنطينه  14روز خود  ،بايد آزمايش مولکولی  COVID-19را انجام
دهند .به استثنای موارد محدودی  ،مسافران هوايی نيز بايد قبل از عزيمت به کانادا  3 ،شب اقامت در هتلی که مورد
تاييد دولت کانادا می باشد را رزرو نمايند .تا زمانی که جواب آزمايش مسافران مشخص می گردد ،می بايست به
مدت  3شب با هزينه شخﺻی خود در هتل رزرو شده اقامت داشته باشند.



اطﻼعات مربوط به رزرو هتل از  18فوريه  2021به ﺻورت آنﻼين در دسترس خواهد بود .مسافران بايد در
شهری که به کانادا ورود ميکنند هتل را رزرو نمايند .در ﺻورتی که نتيجه تستی که در بدو ورود به کانادا از آنها
گرفته می شود منﻔی باشد ،می توانند با پرواز کانکشنی خود به مقﺻد نهايی بروند .در نزديکی هر چهار فرودگاه
بين المللی ونکوور  ،کلگری  ،تورنتو و مونترال  ،تعدادی هتل برای انتخاب وجود خواهد داشت .هزينه اقامت در
هتل ها با توجه به لوکيشن آنها کمی متﻔاوت خواهد بود .انتخاب محل اقامت و رزرو هتل قبل از سﻔر بر عهده مسافر
می باشد .هزينه های پرداختی جهت رزرو هتل شامل اتاق  ،غذا  ،نظافت  ،اقدامات پيشگيری و ضد عﻔونی  ،امنيت
و همچنين ترانسﻔر می باشد.



ﻻزم به ذکر است اقدامات قبلی جهت سﻔر به کانادا و نياز به مدارک بهداشتی مورد نياز به قوت خود باقی می مانند
و اين اقدامات جديد نيز ﻻزم الجرا می باشند.
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همچنين  ،از همان تاريخ  22فوريه  ، 2021افردای که از راه زمينی و يا هوايی وارد کانادا می شوند  ،بايد
اطﻼعات سﻔر و تماس خود شامل يک برنامه قرنطينه ای مناسب را از طريﻖ اپليکيشن  ArriveCANقبل از
عبور از مرز و يا سوار شدن به پرواز به ﺻورت الکترونيکی ارسال نمايند .کليه مسافران ورودی به کانادا نيز
بايد به ﺻورت روزانه در طول دوره قرنطينه اشان ،اطﻼعات مربوط به  COVIDخود را به ﺻورت الکترونيکی
ارسال نمايند .برای مناسب بودن محل قرنطينه انتخابی  ،مسافران نمی توانند در کنار افرادی که در معرض خطر
هستند قرار بگيرند  ،به عنوان مثال افرادی که در بيمارستان ها يا مراکز مراقبت طوﻻنی مدت کار می کنند ،
بزرگساﻻن باﻻی  65سال  ،افرادی که دارای نقص ايمنی و يا در معرض خطر ابتﻼ به بيماری های شديدتر هستند .
عﻼوه بر اين  ،مسافران بايد از هرگونه تماس با ساير افراد در خانه خود که با آنها سﻔر نکرده اند  ،خودداری
نمايند.



جهت تغييرات :
لطﻔا ً به بخشنامه های موجود و همچنين قوانين مربوط به  fareدر رابطه با توقف در منطقه ) 1قوانين  fareبليط
اوليه( مراجعه نماييد.
مبالغ مربوط به افزايش نرخ  taxها به علت توقف در کانادا از مسافر دريافت گردد.

سپاس
هواپيمايی قطر
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