Circular - تعميـ ـ ــم
استئناف رحالت الطيران الدولية للمسافرين وإجراءات السفر
19- كوفي ـد- لسلطنة ُع ـم ــان

Resumption of international passenger flights and Air Travel
Procedures to the Sultanate of Oman - COVID-19

operating in the Sultanate of Oman the following:

م2020  ديسمبر27 :التاريخ
:تاريخ الصالحية
)ص (بتوقيت السلطنة12:00 م الساعة2020  ديسمبر29
 ك ـاف ـ ـ ـة شرك ـــ ـ ـات الط ـ ـــ ـ ـيران الع ـاملـ ـة في سلطـ ـ ـن ـة ع ـ ـم ـ ـ ـ ـان:إلى
------------------------------------------------------------------بنــاء ع ى قرار اللجنــة العليــا اة لفــة بيةــل عليــة التعــا ـ
،)19 التطورات الناتجة عن انتشـ ـ ــار فيرو( كورونا كوفيد
تود هيئ ــة الطيران اة ــد ك إح ــات ــة ـا ــاف ــة ـ ـ ـ ــر ـا ــات الطيران
:العا لة في السلطنة بما ي ي

First: Flights operation:
1. The scheduled international flights will continue to
operate by the designated national air carriers of
each country according to the agreed upon
coordination with the countries taking into
account the applicable procedures in each country
for operating of scheduled flights.
2. Due to the ongoing implementation of COVID-19
precautionary measures, and as an exception from
the air transport rights between the Sultanate and
a number of countries, the flights will continue to
operate according to bilateral coordination.

: تشغي الرحالت الجوية:أوال
 تسـ ـ ـ ــت الرحالت الدولية املنتظمة بين السـ ـ ـ ــلطنة والدول.1
التي يتم التنس ـ ـ ــيت معلا لل ـ ـ ـ ي وذلك بواس ـ ـ ــطة الناقلين
 مع،الوطنيين للس ـ ـ ـ ــلطنة وش ـ ـ ـ ــر ات الطيران الوطنية للدول
األخـ ــال في ا عترـ ــا را ات ت ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ الرحالت ا ـ ــدول ـ ــة
.املعمول بها
 ظرا ســتمرا تطريت اإل را ات ا حترازية للحد من ا ــا.2
 واس ـ ـ ـ ــت نا من حقوق النق ال وي بين،19-ائحة وفيد
 تسـ ـ ـ ــتمر الرحالت الدولية،السـ ـ ـ ــلطنة وعدد من دول العالم
.املنتظمة بين السلطنة وهاله الدول وفقا للتنسيت الثنائي

Date: 27 December 2020
Effective:
29 December 2020, 12:00 AM (Oman Local Time)
To : Airlines Operating in the Sultanate of Oman
-----------------------------------------------------------------------------------Based on the decision of the Supreme Committee
for dealing with (COVID-19), the Civil Aviation
Authority would like to notify all airlines

: اةسافرون القاد ون إلى السلطنة:ثانيا
1. GCC citizens, residents with valid residency permits  يسمح للمواطنين الخليجيين واملقيمين الالين لديهم قامات.1
and passengers with valid visa are allowed to enter سا ية املفعول وحاملي الت شيرات بدخول السلطنة دون
.الحا ة لى موافقة مسرقة
the Sultanate without prior approval.
Second: Passengers arriving in Oman:
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2. All passengers arriving in Oman are required to
present a negative COVID-19 PCR test conducted
within seventy two (72) hours prior to the
scheduled time of arrival in Oman. The COVID-19
PCR test shall be a validated and certified medical
test result written in Arabic or English.
3. All passengers arriving to the Sultanate of Oman
are required to have international health insurance
covering the cost of treatment from Covid-19 for
one month except for citizens, GCC nationals and
passengers with free treatment card.
4. Before departure to the Sultanate of Oman,
passengers must complete pre-registration via
https://covid19.emushrif.om/traveler/travel for the
PCR test in Oman, pay the twenty five (25) OMR
test fees and download Tarassud+. Airlines must
not check in any passenger who did not complete
this requirement.
5. All passengers arriving to the Sultanate of Oman
are subject to COVID-19 PCR test on arrival,
(Tarrasud+) bracelet, quarantine for seven (7) days
and COVID-19 (PCR) test on the eighth day.
6. Aircraft crews, and children from aged 15 years
and less are exempted from COVID-19 PCR test and
Tarassud+ bracelet.
7. Aircraft crews are exempted from the quarantine
and subject to the precautionary measures issued
by the Ministry of Health.

يلتزم ميع القادمين لى السلطنة قر صعود الطائرة بإبراز
 بن يجة سلرية19-( لكوفيدPCR) شلادة فحص مخبري
تثبت خلو املسافر من املرض صاد ه من لة معتمدة من
بلد امل اد ة على أ تتجاوز الفترة بين ا را الفحص والوقت
) ساعة72( ا دول للوصول لى السلطنة اثنان وسرعون
.وان تكون مكتوبة بالل ة العربية او الل ة ا جليزية
و وب الت مين الصحي الدولي الالي ي طي تكالي العالج من
 ملدة شلر واحد على ميع القادمين لى السلطنة19-وفيد
عدا العما يين ومواطني دول مجلس التعاون وحاملو بطاقة
.العالج ا اني
و وب ال س ي املسرت قر السفر بواسطة الرابط
 لفحصhttps://covid19.emushrif.om/traveler/travel
( الالي سيجرى بعد الوصول لى املطا فيPCR) الرلمرة
) يال سوم الفحص25( السلطنة ودفع خمسة وع رون
 وعلى شر ات الطيران الت كد من عدم+وتنزي تطريت ترصد
. تس ي را ات السفر مالم ينهي املسافر هالا اإل را
)PCR( يخضع افة القادمين الى السلطنة لفحص الرلمرة
عند الوصول الى السلطنة ولبس السوا اإللكتروني مع
) أيام وإعادة فحص7( ا لتزام بالح ر الصحي ملدة سرعة
. في اليوم الثامن19-( لكوفيدPCR) الرلمرة
 سنة ف دنى15 يس ثني طواقم الطائرات واألطفال من عمر
.( ومن لبس السوا اإللكترونيPCR) من فحص الرلمرة
تس ثنى طواقم الطائرات من الح ر الصحي ويطرت عليهم
التدابير ا حترازية الصاد ة عن وزا ة الصحة ا خصصة
.لطاقم الطائرة
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8. Diplomats working at foreign embassies accredited
to the Sultanate of Oman and diplomats visiting
the Sultanate are exempted from COVID-19 PCR
test, Tarassud+ and the bracelet however, they are
subject to a seven-day quarantine.

 يس ثنى الدبلوماسيين العاملين في السفا ات األ نبية.8
املعتمدة لدى السلطنة والدبلوماسيين الزائرين للسلطنة
 و من+( وال س ي في ظام ترصدPCR) من فحص الرلمرة
)7( السوا ا لكتروني مع ا لتزام بالح ر الصحي ملدة سرعة
.ايام

Third: Departing Passengers from Oman:
1. Omani citizens shall have health insurance
covering COVID-19 valid in the country they are
travelling to.
2. Passengers shall comply with the requirements of
the country they are traveling to.

: اةسافرون اةغادرون ن السلطنة:ثالثا
19- الزامية و ود ت مين صحي دولي ي طي وفيد.1
.للعما يين في الدولة الراغرين بالسفر ليها
 يتحم املس ــافر ا لتزام ب ــرول الدولة الراغ بالس ــفر.2
ليها

ع ى ـ ـ ـ ــراات الطيران ات ا اافة التدابيرالالز ة للتأكد ن
that the requirements to enter the Sultanate under التزام اةس ـ ـ ـ ــافرين القـاد ين الى الس ـ ـ ـ ــلطنـة ع ى تن رحال ـا
this circular are implemented. Legal action will be باةتطليات الواردة في هذا التعميم وسـ ـ ــذتم ات ا ا جراءات
.القانونية تجاه راات الطيران املخالفة
taken against the offending airlines.
Airlines must take the necessary measures to ensure

.شاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين لك ـ ـ ـ ـ ـ ـم تعاو ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

Thank you for your cooperation.

هـيـئــة الطــيران اةدن ـ ــك
Civil Aviation Authority
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