
 

 Commercial Circulars & Procedures رویه و بخشنامه های بازرگانی

 

 

 توسعه فروش – 11078بخشنامه شماره: 

 24/12/1400تاریخ صدور: 

 به: دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی طرف قرارداد

 شرایط سفر به کشور ارمنستان موضوع:

 
 
شنامه طبق      سط    بخ شور  هواپیمایی سازمان مقامات صادره تو ی ک

 جهت سفر به ارمنستان رعایت شرایط زیر الزامیست.ارمنستان، 

سی  PCRی نتیجه منفی آزمایش *ارائه ارمنی یا یا  به زبانهای انگلی

ساعت از   72با اعتبار  QRحاوی نشان   روسی به صورت پرینت شده   

  ایش تا زمان پرواززمزمان انجام آ

 یا 
سیون    *ارائه سینا شت    ی گواهی انجام کامل واک شروط به گذ  28)م

روز از تزریق  14روز از تزریق یک دوز واکسن جانسون اند جانسون و 

 ( های مورد تایید سازمان بهداشت جهانیدوز دوم واکسن

 سال از قوانین فوق معاف هستند. 7*کودکان زیر 

صورت       ستان در  سافران با تابعیت ارمن عدم رعایت موارد *از کلیه م

بمحض ورود به فرودگاه ارمنستتتان با هزینه شتتخزتتی آزمایش   فوق

PCR   خودو تا محرز شتتتدن نتیجه منفی تستتتت ملزم به     گرفته-

 قرنطینه خواهند بود.

صورت چاپی در زمان              ست به  شده می بای ست  ستندات درخوا م

 پذیرش قبل از پرواز ارائه گردند.

ساف     شرط فوق از پذیرش م صورت عدم رعایت  رین ممانعت بعمل در 

سافر       شی از آن بر عهده م سئولیت رعایت و عواقب نا خواهد آمد و م

 .می باشد

 د.باشمسئولیت اطالع رسانی برعهده آژانس صادر کننده بلیت می 

 باشد.می 1400اسفند ماه  25تاریخ موثر بخشتتتتنامه     

 

Circular No. 11078 – Sales Development  

Issuance Date: 15th MAR 2022 
To: Sales Offices &  Contracted Travel 

Agents 

Sub: Requirement of traveling to Armenia 

 

 
   According to Armenia authorities’ issued 

directive, the following conditions must be met by  

passenger(s) traveling to Armenia;  

*Submitting  negative report of PCR test 

containing QR code printed in English, 

Armenian or Russian (Validity 72 hours 

from the time of taking test until departure 

time) 

Or 

*Presenting certificate of covid-19 vaccination 

containing QR code (Given that they have received 

the single dose of Janssen & Janssen at least 28 

days or multi dose vaccines approved by WHO at 

least 14 days before arrival.  

*Passengers up to 7 years old are exempted from 

the above conditions. 

*Armenia citizens not complying the above, are 

subject to take PCR test upon arrival. They are 

responsible for payment and self-quarantine until 

the negative result of the test 

   Requested documents must be presented in 

printed format for check-in process.  

   Passengers who fail to comply with the above 

will be refused to board the flight and the 

responsibility of all consequences remains with 

them. 

   Informing the passengers is the responsibility of 

the issuing ticket agency. 

   This circular is effective as of 16th MAR 2022. 

 

                   

                         

                         




