سياسة السفر والعودة إلى قطر في ظل جائحة كوفيد19-
• دخلت سياسة السفر والعودة المحدثة أدناه حيز التنفيذ يوم األربعاء  01ديسمبر  2021الساعة  06:00مساء.

تصنيف الدول على أساس مستوى مخاطر كوفيد:19-
•

دخلت قوائم الدول أدناه حيز التنفيذ يوم األحد  19ديسمبر  ،2021الساعة  06:00مساء.

السياسة العامة:
 .1قامت دولة قطر باستبدال التصنيف الحالي للدول بقائمتين جديدتين (خضراء وحمراء) ويضاف لهما قائمة ثانوية تشمل الدول ا
لحمراء االستثنائية وذلك بناء على مؤشرات المخاطر الصحية الدولية والمحلية.
 .2يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الخارج في أي وقت شريطة االلتزام بسياسة السفر والعودة.
 .3تنصح وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين بااللتزام بالتدابير الصحية الخاصة بفيروس كوفيد 19-المطبقة في بلد الوصول.
 .4تقع على المسافرين مسؤولية معرفة أية تغييرات تطرأ على سياسة السفر والعودة من خالل المصادر والمواقع الرسمية قبل التخطيط
للسفر إلى دولة قطر.
 .5على المسافرين االلتزام باإلجراءات المعمول بها في دولة قطر للحد من انتشار فيروس كوفيد 19-في جميع األوقات.
 .6يجب على المسافرين غير المقيمين في دولة قطر التسجيل عبر نظام التسجيل المسبق للقادمين إلى دولة قطر وذلك من خالل الموقع
اإللكتروني ) (www.ehteraz.gov.qaوتحميل جميع المستندات ذات الصلة مثل (شهادة اللقاح) قبل ( )3أيام على األقل من وقت
الوصول ،علما أن التسجيل اإللكتروني المسبق يكون اختياريا للمواطنين والمقيمين وتوصي وزارة الصحة العامة بالتسجيل
اإللكتروني المسبق وذلك لتسهيل اإلجراءات عند الوصول إلى الدولة ،باإلضافة إلى ما سبق فإنه لم يعد ارفاق نتيجة اختبار
)(PCRإجباريا خالل مرحلة التسجيل اإللكتروني المسبق ،وعوضا عن ذلك ،يجب على المسافرين إبراز النسخة االصلية من نتيجة
اختبار ) (PCRلشركات الطيران وذلك للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة أو في منافذ الدولة (البرية والبحرية) مع األخذ في
االعتبار أنه يحق لوزارة الصحة العامة إجراء فحوصات عشوائية للمسافرين عند الوصول إلى دولة قطر عبر منافذها الجوية
والبرية والبحرية.
 .7على المسافرين تحميل تطبيق "احتراز " Ehterazوتفعيله على هواتفهم المحمولة باستخدام شريحة هاتف محلية أو دولية.
 .8على المسافرين التوقيع على نموذج (اإلقرار والتعهد) قبل الوصول إلى دولة قطر علما بأن النموذج متوفر عبر الموقع الرسمي
لوزارة الصحة العامة والموقع الرسمي لمنصة التسجيل المسبق وذلك من خالل الموقع االلكتروني ) ( www.ehteraz.gov.qa
باإلضافة الى نظام الحجوزات الخاص بشركات الطيران ،ويستثنى من هذا اإلجراء المواطنون والمقيمون المحصنون بالكامل داخل
دولة قطر القادمون من إحدى دول القائمة الخضراء.
 .9على المسافرين إجراء اختبار ) (PCRفي مركز طبي معتمد من قبل وزارة الصحة العامة في دولة القدوم على أن تكون النتيجة
سلبية ويكون االختبار ساريا لمدة ( )72ساعة من موعد الوصول المتوقع إلى دولة قطر (يرجى مراجعة سياسة الفحوصات
للحصول على إرشادات تفصيلية).
 .10على المسافرين االطالع على السياسة الخاصة بالحجر الصحي للحصول على إرشادات تفصيلية حسب تصنيف دولة القدوم.
 .11في حالة الحجر المنزلي ،يجب أن تكون ظروف اإلقامة مناسبة ،وفي حال عدم مطابقة مكان اإلقامة للشروط المذكورة في التعهد،
فإنه يتعين على المسافر حجز باقة الحجر الصحي الفندقي من خالل الموقع االلكتروني لـ "اكتشف قطر " Discover Qatarقبل
السفر إلى قطر.
 .12على المسافرين القادمين الى دولة قطر التوجه إلى عيادة اختبار كوفيد 19-في منفذ الوصول في حال ظهور أية أعراض مرتبطة
بكوفيد 19-مع اتخاذ تدابير العزل الالزمة.
 .13تطبق هذه السياسات على القادمين عبر جميع منافذ الدولة.
 .14أدناه قائمة باللقاحات المرخصة واللقاحات ذات االعتماد المشروط من قبل وزارة الصحة العامة:

اللقاحات ذات االعتماد المشروط

اللقاحات المرخصة

•

سينوفارم  -جرعتان

•

فايزر  /بايونتيك (كوميرناتي)  -جرعتان

•

سينوفاك  -جرعتان

•

موديرنا (سبايكفاكس)  -جرعتان

•

سبوتنيك  (V) -جرعتان

•

أسترازينيكا (كوفيشيلد  /أكسفورد  /فاكسزيفريا)  -جرعتان

•

كوفاكسين  -جرعتان

•

جانسين  /جونسون أند جونسون (جرعة واحدة فقط)

•

•
•

يعد اختبار األجسام المضادة ( )Serology Antibody testبنتيجة إيجابية إلزاميا قبل السفر إلى دولة قطر لالشخاص الحاصلين
على جرعتين من إحدى اللقاحات ذات االعتماد المشروط وبعد مرور ( )14يوما على الجرعة الثانية ،وفي هذه الحالة فقط سيتم
اعتبار المسافر محصنا بالكامل.
سيتم اعتبار األشخاص الذين تلقوا جرعتين من أحدى اللقاحات ذات االعتماد المشروط متبوعة بجرعة واحدة من لقاح فايزر أو
موديرنا وانقضاء ( )14يوما محصنين بالكامل.
على المسافرين المحصنين بالكامل خارج الدولة بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة بدولة قطر تقديم شهادة اللقاح
األصلية وغيرها من المستندات الداعمة المكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية والتي تثبت حصولهم على اللقاح ،وفيما يلي المعلومات
الواجب توافرها في شهادات اللقاح:
o
o
o
o

اسم المسافر على أن يكون مطابقا لجواز السفر.
تواريخ الجرعات على حسب نوع اللقاح (جرعة واحدة للقاح جانسين وجرعتان للقاحات األخرى).
نوع /اسم اللقاح.
الرقم التسلسلي للقاح (ان وجد).

المسافرون المتعافون من كوفيد:19-
 .1المواطنون والمقيمون في دولة قطر المتعافون من عدوى كوفيد ،19-أو المسافرون المتعافون في أي من دول مجلس التعاون
الخليجي والذين حصلوا بعد ذلك على جرعة واحدة على األقل من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة يتم معاملتهم
معاملة المحصنين بالكامل ،ولمدة ( )12شهرا ،تبدأ من اليوم الرابع عشر ( )14من تاريخ الشفاء ،أو بعد  14يوما من تلقي جرعة
اللقاح في حالة التعافي.
 .2على المسافرين المتعافين من كوفيد 19-في أي من دول مجلس التعاون الخليجي تقديم شهادة رسمية تثبت اإلصابة السابقة بفيروس
كوفيد 19-والحصول على اللقاح.

مالحظات هامة :

•

•
•

•

يعد اختبار األجسام المضادة ) (Serology Antibody testبنتيجة ايجابية قبل السفر إلزاميا لألشخاص الحاصلين على جرعتين
من إحدى اللقاحات ذات االعتماد المشروط علما أن صالحية االختبار هي ( )30يوما ،وفي حال تعذر على المسافر إجراء االختبار
في دولة المغادرة أو ظهور نتيجة االختبار سلبية فيجب على المسافر الخضوع للحجر الصحي لمدة ( )07أيام (يرجى مراجعة
سياسة الحجر الصحي للحصول على إرشادات تفصيلية).
على المسافرين المحصنين بالكامل إجراء اختبار ) (PCRبشكل فوري عند الوصول إلى الدولة في أحد األماكن المخصصة لهذا
الغرض( .يرجى مراجعة سياسة الفحوصات للحصول على إرشادات تفصيلية)
فيما يخص المسافرين غير المحصنين ،فسيتم تغير الحالة الصحية الخاصة بهم في تطبيق احتراز الى اللون االصفر بشكل تلقائي عند
الوصول الى دولة قطر وذلك نظرا لضرورة خضوعهم للحجر الصحي (يرجى مراجعة سياسة الحجر الصحي للحصول على
إرشادات تفصيلية).
فحص
نتيجة
ظهور
حتى
االخرين
مع
االختالط
او
العمل
الى
الذهاب
عدم
السفر
من
يجب على القادمين
PCR.

رسوم الفحص:
اسم االختبار

التكلفة لكل اختبار
160ر.ق.

اختبار)(PCR

50ر.ق.

اختبار المستضد السريع)(Rapid Antigen

50ر.ق.

اختبار األجسام المضادة السريع)(Serology Antibody test

للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة:
https://covid19.moph.gov.qa/AR/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx

