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   11186شماره نامه: س/الف                                                                                       

 

 

 شركتهاي محترم گردشگري،آژانسهاي محترم مسافرتي و مسافرین ارجمند هواپيمایي سالم ایر 

 با عرض سالم و آرزوي سالمتي

 

بدین وسيله به استحضار ميرساند كه بنا بر تصميمات كميته عالي و سازمان هواپيمایي كشوري ، 

 دستورالعملهاي زیر براي كليه مسافران ورودي تمام شركتهاي فعال در عمان صادر شده است :

 

 : ليست كشورهایي كه ورود از آنها به كشور عمان ممنوع بوده است منقضي شد .1

عماني ،افراد مقيم كشور عمان ، دارندگان ویزاي عمان و كساني كه براي سفر به  :كليه شهروندان2

 عمان نياز به ویزا ندارند و همچنين دریافت ویزا در هنگام ورود ، طبق شرایط قبل امكانپذیر مي باشد. 

 : همه مسافرین ورودي به عمان ميبایست گواهي دریافت دو دوز واكسن مورد تایيد وزارت بهداشت٣

روز از زمان دریافت دوز دوم گذشته  1٤را همراه داشته باشند مشروط به اینكه  QRعمان به همراه كد 

 روز رساني ليست واكسنهاي مورد تایيد این كشور اقدام ميكند.شد .وزارت بهداشت عمان نسبت به ببا

ساعت و  8 ساعت براي سفرهاي بيش از ٩6، PCR: تمامي مسافرین در صورت داشتن تست منفي ٤

ساعت از قرنطينه معاف مي باشند، همچنين الزامي است تست  8ساعت براي سفرهاي كمتر از  ٧2

PCR  داراي كد اعتباريQR .باشد 

منفي در هنگام ورود به عمان ملزم به گذراندن  PCR: تمامي مسافرین در صورت نداشتن تست ٥

ند تا زمان دریافت نتيجه تست منفي آنها ، در قرنطينه اجباري و استفاده از  دستبند الكترونيكي هست

روز قرنطينه از تاریخ دریافت نتيجه مثبت  10صورت نتيجه تست مثبت ، مسافر ملزم به گذراندن 

آزمایش مي باشد، مسافریني كه نتيجه تست آنها مثبت باشد در صورت ارائه مدركي كه نشان دهد از 

ينه خود را در كشوري كه در آن به بيماري مبتال گشته بيماري كووید بهبود یافته است و مدت قرنط

 گذرانده است از قرنطينه معاف مي باشد.

 

 



 

 

 

ثبت نام  +Tarassud: كليه مسافرین از جمله دیپلماتها باید قبل از سوار شدن به هواپيما در سامانه 6

حاوي باید ي آنها كرده و نسبت به بارگذاري گواهي واكسيناسيون و همچنين گواهي تست كرونا كه هر دو

 باشد اقدام نمایند، QRكد اعتباري 

هزینه نسبت به پرداخت در صورتيكه مسافر قصد انجام تست را به هنگام ورود به عمان داشته باشد باید 

 قبل از سوار شدن به هواپيما اقدام نماید.  + Tarassudدر سامانه تست در فرودگاه عمان 

ليل بيماري شامل منع واكسيناسيون بر اساس سال و همچنين مسافریني كه به د 18: افراد كمتر از ٧

 و گواهي واكسن معاف مي باشند. PCRگواهي رسمي پزشك مي باشند از ارائه تست 

سپتامبر قابل اجرا مي باشد، شهروندان  عماني و  1ظهر روز چهارشنبه  12: این بخشنامه از ساعت 8

سفر كرده اند تا دو ماه از شرط دریافت  خانواده آنها كه قبل از صدور این بخشنامه به خارج از كشور

 واكسيناسيون براي ورود به عمان معاف مي باشند.

                        

             

 با تشکر                                                                                              

  ایر شرکت هواپیمایی سالم                                                                                                

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


