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To: Sales Offices & Contracted Travel Agents

 دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی طرف قرارداد:به

Sub: Acceptance conditions on international

 شرایط پذیرش مسافر در پروزاهای بین المللی:موضوع

flights during Covid-19 pandemic

99/08/24 :تاریخ صدور

.COVID-19 در زمان شیوع ویروس

Due to Covid-19 virus pandemic increase  وCOVID-19 نظر به موج جد ید شییی وی ویرو
 شیییرایذ رشیر، عطف به آخرین رویه های ارائه شییید
and referring to latest procedures, enclosed
you can find passenger acceptance م سافر در رروازهای ب ن المللی هوار مایی قشم به ر وست
conditions on international flights.
.اعالم میگردد

This circular is effective as of 14th Nov
2020.

 نوامبر12( 99  آبان ما24 ،تاریخ اجرای بخش ی ی ی ینامه
.) میباشد2020

شرایط پذیرش مسافر در پروزاهای بین المللی در
زمان شیوع ویروس 11006-COVID-19


Acceptance conditions on international flights during Covid-19
pandemic -11006

مسافرین در مسیـرهای منتهی به کشور ترکیه (تهران ) – (IKAاستانبول) ،ملزم به ارائه نت یجه منفی تست  PCRمی باشند
(مدت زمان اعتبار نت جه تست؛  96ساعت) .ارائه تست جهت بزرگساالن (مسافرین باالی  12سال) و کودک بدون همرا الزام ست .چنانچه
باز زمانی مسافرت در مس ر رفت و برگشت  14روز باشد ،ن از به انجام تست مجدد نمی باشد.



مسافرین در مسیـرهای منتهی به کشور عمان(تهران ) – (IKAمسقذ و ش راز-مسقذ) ،ملزم به ارائه نت جه منفی تست PCR
می باشند (مدت زمان اعتبار نت جه تست؛  72ساعت) .مسافرین در مس رهای منتهی به کشور عمان می بایستی فرم مخصوص ثبت مسافر
به آدر  WWW.COVID19.MOH.GOV.OM/#/TRAVELER-REGرا تکم ل نمایند (راهنمای تکم ل فرم ر وست می
باشد) .ارائه تست و تکم ل فرم جهت مسافرین باالی  15سال و کودک بدون همرا الزام ست .رس از ورود به کشور عمان ،مسافرین ملزم
به دریافت دستبند ردیاب به مبلغ  25ریال عمان می باشند.
*ارائه ویزای معتبر کاری ،توریستی و  ...و یا گواهی اقامت اجباریست.



مسافرین در مسیـرهای منتهی به کشور گرجستان (تهران ) – (IKAتفل س) ،ملزم به ارائه نت جه منفی تست  PCRمی باشند

(مدت زمان اعتبار نت جه تست؛  72ساعت) .ارائه تست جهت مسافرین باالی  6سال و کودک بدون همرا الزام ست.
ارائه ویزای معتبر کاری ،توریستی و  ...و یا گواهی اقامت ودریافت تای دیه از سازمان هوار مایی کشوری گرجستان توسذ هوار مایی
اجباریست.


قشم

مسافرین در مسیـرهای منتهی به کشور امارات ( ش راز-دبی ،الر-دبی ،قشم-دبی) ،ملزم به ارائه نت جه منفی تست  PCRمی باشند
(مدت زمان اعتبار نت جه تست؛  96ساعت) .ارائه تست جهت بزرگساالن (مسافرین باالی  12سال) و کودک بدون همرا الزام ست.
*ارائه ویزای معتبر کاری ،توریستی و  ...و یا گواهی اقامت اجباریست.

 مسافرین در مسیر های منتهی به کشور عراق (تهران ) – (IKAنجف ،تهران)-(IKAبغداد ،مشهد-نجف ،مشهد-بغداد) ملزم به
ارائه نت جه منفی تست  PCRمی باشند (مدت زمان اعتبار نت جه تست؛  72ساعت) .ارائه تست جهت مسافرین باالی  12سال و کودک
بدون همرا الزام ست.
*ارائه ویزای معتبر کاری ،توریستی و  ...و یا گواهی اقامت اجباریست .همچن ن مسافرینی که دارای گشرنامه ایرانی و کارت هویت عراقی
میباشند ،مشروط به یکسان بودن تمامی مندرجات در هردو کارت ،امکان سفر به کشور عراق را خواهند داشت.
 گزار تست  PCRمی بایست از آزمایشگا های مورد تای د وزارت بهداشت (دولتی و خصوصی) ،به زبان انگل سی و ممهور به مهر

آزمایشگا باشد .نت جه آزمایش مورد اشار عالو بر ارائه در فرودگا های مبدا ،می بایستی در فرودگا های مقصد ،به انضمام فرم های خود
اظهاری(غربالگری) که توسذ مسافرین محترم در طول ررواز تکم ل شد اند ،به مراجع ذی صالح ارائه گردد.


مسافرت در مسیرهای منتهی به ایران با ارائه نت جه منفی تست  PCRجهت بزرگساالن (مسافرین باالی  12سال) و کودک بدون
همرا مجاز می باشد .چنانچه مسافری موفق به دریافت نت جه تست نشد باشد ،درفرودگا مقصد مورد آزمایش قرار گرفته و تمامی هزینه
های مترقبه بر عهد مسافر خواهد بود.
همچن ن با عنایت به این مهم که شرکت های هوار مایی ،فرودگا های کشور و دیگر نهادهای ذیربذ ،ملزم به رعایت کل ه رروتکل های
بهداشتی میباشند ،در صورت مشاهد موارد مشکوک ،عل رغم ارائه نت جه تست منفی  ، PCRمطابق با قوان ن ،از رشیر مسافر ممانعت
به عمل خواهد آمد و قوان ن مربوط به شرایذ راندمی کرونا اجرایی شد و تمامی هزینه های ناشی از آن ،بر عهد مسافر می باشد.













Passengers traveling to Turkey (Tehran (IKA)-Istanbul), are required to present negative Covid19 PCR test result (Valid for 96 hours, from date of issue). It is also mandatory for passengers older
than 12 years and unaccompanied minors. There is no need to redo the test if travel period is 14
days or less.
***passengers must hold valid Visa or residency cards.
Passengers traveling to Oman (Tehran (IKA)-Muscat and Shiraz-Muscat), are required to present
negative Covid-19 PCR test result (valid for 72 hours, from date of issue). It is also mandatory for
passengers older than 15 years and unaccompanied minors. Moreover it is required to fill special
passenger registration form via www.covid19.moh.cov.om/#/travel-reg. All passengers are
required to collect tracer bracelet upon arrival (It costs 25 OMR).
*** passengers must hold valid Visa or residency cards.
Passengers traveling to Georgia (Tehran (IKA)-Tbilisi), are required to present negative Covid19 PCR test result (valid for 72 hours, from date of issue). It is mandatory for passengers older than
6 years and unaccompanied minors too.
***passengers must hold valid Visa or residency cards and the final approval should be granted by
Georgia CAO to Qeshm Air.
Passengers traveling to United Arab Emirates (Qeshm-Dubai, Shiraz-Dubai, Lar-Dubai), are
required to present negative Covid-19 PCR test result (valid for 96 hours, from date of issue). It is
also mandatory for passengers older than 12 years and unaccompanied minors.
***passengers must hold valid Visa or residency cards.
Passengers traveling to Iraq (Tehran (IKA) - Najaf, Mashhad-Najaf, Tehran (IKA)-Baghdad,
Mashhad-Baghdad), are required to present negative Covid-19 PCR test result (valid for 72 hours,
from date of issue). It is also mandatory for passengers older than 12 years and unaccompanied
minors.
***Passengers must hold valid Visa or residency cards. Besides, note that those passengers with
Iranian Passport and Iraqi identity cards, as long as information is similar word by word in both,
are allowed to fly to Iraq.

 PCR test report should be issued from laboratories approved by Iran Ministry of Health and
Medical Education. And should be submitted in both origin and destination airports. Also Covid19 Self-Declaration Form should be completed during flight and be presented to respective agents
.
 Passengers traveling to Iran, are required to present negative Covid-19 PCR test result. It is also
mandatory for passengers older than 12 years and unaccompanied minors. Passengers not holding
Covid-19 PCR test result, will be tested on arrival and are responsible for all related costs.
According to international rules, all passengers arriving in Iran will undergo thermal screening
during pandemic, and necessary actions will be taken for all suspected COVID‑19 cases, regardless
of their negative test result certificate, and all related costs should be covered by themselves.

