
 
 

 
  توسعه فروش – 11035شماره:  هبخشنام

  23/01/1400تاریخ صدور: 
  به: دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی طرف قرارداد

جهت   PCRهاي نتایج تست  برگهالزامات مرتبط با موضوع: 
  مسافرین ورودي به دبی

  
بدینوسـیله   ،(DCAA)حمل و نقل هوایی دبی طبق اعالم سازمان   

  PCRاطالعات الزم در خصوص الزامات مرتبط با برگه نتایج تسـت 
بـه   ،19- در زمان شیوع ویروس کووید مسافرین ورودي دبی،جهت 

 شرح ذیل اعالم می گردد؛
 

کلیه مسافرین ورودي به دبی می بایسـت نتیجـه تسـت     ·
ساعت از زمـان   72با مهلت اعتبار  (معتبر  PCRمنفی 
را به همراه داشته و در فرودگاه مبدا به نمایندگان  )انجام

 شرکت حمل کننده ارائه دهند.
نتیجه مربوطه می بایست به زبان عربی و یـا انگلیسـی و    ·

 مبدا سفر باشد.ممهور به مهر آزمایشگاه هاي مجاز در 
لیست بروز شده آزمایشگاه هاي مجاز در وبسـایت   *

 رســــمی هواپیمــــایی قشــــم بــــه آدرس    
AIR.COM-HTTP://QESHM    ــره ــل بهـ قابـ

 .برداري می باشد
ساعت و تاریخ دقیق نمونـه گیـري، همچنـین سـاعت و      ·

، می بایستی به درستی در PCRتاریخ اعالم نتیجه تست 
 برگه هاي نتیجه تست درج گردد.

نمایندگان شرکت حمل کننده، پیش از پـذیرش مسـافر،    ·
موظف به بررسی و تایید اعتبار برگه هـاي نتـایج تسـت    

PCR .مسافرین می باشند 
 
  

ــاریخ  ــرايت ــن بخشــنامه اج ــاه  24 از ای ــروردین م  13( 1400ف
  باشد.می تا اطالع ثانوي )2021آوریل

 
Circular No. 11035 – Sales Development  
Issuance Date: 12th APR 2021 
 
To: Sales Offices & Contracted Travel 
Agencies. 
Sub: PCR test reports requirements for 
passengers traveling to Dubai  
 
  As mandated by Dubai Civil Aviation 
Authority’s (DCAA), PCR test reports 
requirements for passengers traveling to Dubai 
during pandemic, are as follow; 
 
 

· Every passenger travelling to Dubai must 
present a VALID negative PCR test 
certificate (issued within the valid time 
frame, namely, 72 hours from the time of 
collecting the sample and departure) to 
airline operator representatives. 

· The certificate must be in English/Arabic 
format, issued from a certified Lab at the 
origin point of destination. 
* approved Lab list is available  on 
HTTP://QESHM-AIR.COM  .  
 

 
· The accurate time of sample collection - 

“Date & Time” and time of reporting 
“Result date and Result time” must be 
mentioned in PCR test report. 

· The airline is accountable to verify the 
authenticity of the PCR test certificate of 
the passenger before accepting him/her on 
board. 

 
 
This circular is in effect as of  13th  APR 2021 
until further notice. 
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