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Circular No. 11051 – Sales Development
Issuance Date: 13th SEP 2021
To: Sales Offices & Travel Agencies
Sub: New requirement for traveling to UAE

رویه و بخشنامه های بازرگانی
 – توسعه فروش11051 :بخشنامه شماره
1400/06/22 :تاریخ صدور
 دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی:به
 الزامات جدید جهت سفر به امارت متحده:مو ضوع
عربی

According to Dubai airport authorities circular,  رعایت شرایط،طبق بخ شنامه ی مقامات فرودگاه دبی
be advised that the following conditions must be DXB/DWC از فرود گاه های/ذ یل برای مساااافریه به
met for all flights to/from DXB or DWC:
:اجباریست
1-If a passenger is departing from a restricted
مساااافراکی ه از شااادر دارای مدیودیت و از طریق-1
country via a restricted country then:
:شدر دارای مدیودیت مسافرت می کماینی
*The transit point must perform a Rapid PCR  فرودگاه،*اگر مسافر از فرودگاه تراکزیت خارج شیه باشی
test within 6 hours to departure of flight inbound  را ظرف میتRAPID PCR  ت ست،تراکزیت می بای ست
to Dubai, if the passenger has exited the transit
. ساعت پیش از پرواز ورودی به دبی اکجام دهی6
airport.
**If the passenger does not have a valid Rapid  از شدرRAPID PCR **چناکچه م سافر کتیجه ت ست
PCR test report from the origin restricted  فرودگاه تراکزیت می،دارای مدیویت مبیا کیاشااته باشاای
country, the transit restricted country must
 ساااعت6  را ظرف میتRAPID PCR  تساات،بایساات
perform a Rapid PCR test within 6 hours to
.پیش از پرواز ورودی به دبی اکجام دهی
departure of flight inbound to Dubai.
م سافراکی ه از شدر دارای مدیودیت م سافرت خدد-2
2-If a passenger is departing from a restricted را شروع کمایی و از طریق شدر بیون مدیودیت به دبی
country via a non-restricted country then:
:سفر کماینی
*The transit point must perform a Rapid PCR  از شدر دارایRAPID PCR * اگر م سافر کتیجه ت ست
test within 6 hours to departure of flight inbound  فرودگاه تراکزیت می بای ست،مدیویت مبیا کیا شته با شی
to Dubai, if the passenger does not have a valid
RAPID  ساعت پیش از پرواز به دبی تست6 ظرف میت
Rapid PCR test report from the origin airport;
 را اکجام دهی؛ یاPCR
or
**the passenger shall complete a stay for 14 days  روز در شاادر بیون14 **مسااافر می بایساات لیا ل
in the non-restricted country.
.مدیودیت ا امت داشته باشی
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3-If a passenger is departing from a non- م سافراکی ه سفر خدد را از شدر بیون مدیودیت با-3
restricted country via a restricted country then:
:تراکزیت در شدر دارای مدیودیت اکجام میدهنی
 فرودگاه،*اگر مسافر از فرودگاه تراکزیت خارج شیه باشی
*The transit point must perform a Rapid PCR 6  را ظرف میتRAPID PCR تراکزیت میبای ست ت ست
test within 6 hours to departure of flight inbound
.ساعت پیش از پرواز به دبی اکجام دهی
to Dubai, if the passenger has exited the transit
رعایت سااایر اازامات در بخشاانامه های پیشاایه به دت
airport.
.خدد با یست
Other requirements set out in our previous
broadcasts and remain unchanged.
درصدرت عیم رعایت مدارد فدق از پذیرش مسافر مماکعت
Any passenger that does not comply with the
.بعمل خداهی آمی
requirements will be refused to board.
مسئدایت رعایت شرایط ورود به دبی برعهیه آژاکس صادر
.ننیه بلیت میباشی
It is the responsibility of agencies issuing ticket
to ensure that no passengers bypass the
requirement of the restricted countries.
This circular is effective as of 14th SEP 2021.
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