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 19-كوفيد )19/2021( رقم تعميــــــــم

Circular number (19/2021) COVID-19 

Date: 23 August 2021 :م2021أغسطس  23 التاريخ 

To: All travelers arriving into the Sultanate 

        And airlines operating in the Sultanate  

 املسافرين القادمين إلى السلطنة جميع :إلى

 ةـــــــــــــسلطنالالطيران العاملة في شركات و        

Based on the statement made by the Supreme Committee for 

dealing with (COVID-19) issued on 19th August 2021, and 

in coordination with the Medical Response and Public Health 

Sectors, and the Royal Oman Police, the Civil Aviation 

Authority would like to inform the travelers arriving into the 

Sultanate and all airlines operating into the Sultanate that the 

following has been decided: 

 

الصادر عن اللجنة العليا املكلفة ببحث  بيانال على بناء  
آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس 

وبعد ، م2021أغسطس  19( بتاريخ 19-كورونا )كوفيد
التنسيق مع قطاع االستجابة الطبية والصحة العامة 

تود هيئة الطيران املدني إحاطة وشرطة عمان السلطانية، 
شركات الطيران كافة لسلطنة و املسافرين القادمين إلى ا

 -:ما يليبأنه تقرر  بالسلطنة العاملة

1. The list of countries from which arrivals are prohibited 

from entering the territory of the Sultanate has been 

terminated. 

 

العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين  إنهاء .1
 منها دخول أراض ي السلطنة.

2. All Omani citizens, residents of Oman, visa holders of 

Oman, those who do not require a visa to travel to Oman, 

and those who can obtain a visa upon arrival are allowed 

to enter the Sultanate in accordance with the pre-COVID 

system. 

 

يسمح بدخول السلطنة لجميع املواطنين العمانيين،  .2
واملقيمين بالسلطنة، وحاملي تأشيرات دخول 

سفره إلى السلطنة  بال يتطلالسلطنة وجميع من 
الحصول على تأشيرة دخول إلى السلطنة، وكذلك من 

صول حسب النظام يمكنه استخراج التأشيرة عند الو 
.
 
 املعمول به سابقا

 

3. All passengers arriving to the Sultanate are required to 

present a COVID-19 vaccine certificate containing a QR 

Code stating that they have received two doses of a 

vaccine approved in Oman, or in cases where a single 

dose is approved by the Health Authorities of the 

Sultanate, have received one dose of such vaccine. The 

last dose is required to have been received not less than 

fourteen (14) days ahead of estimated arrival time. The 

 

يلتزم جميع القادمين إلى السلطنة قبل صعود الطائرة  .3
 QRبإبراز شهادة تحصين متضمنة رمز التحقق )

Code تفيد بتلقي جرعتين من أحد اللقاحات )

املعتمدة في السلطنة، أو جرعة 19-املضادة لكوفيد
واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية 

أن يكون قد  بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه، على
مض ى على تلقي آخر جرعة من اللقاح أربعة عشر 

 قبل املوعد املجدول للوصول إلى السلطنة.14)
 
  ( يوما
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Ministry of Health publishes and updates the list of 

vaccines approved in Oman. 

وتقوم وزارة الصحة بنشر وتحديث قائمة اللقاحات 
 املعتمدة في السلطنة.

4. All passengers arriving to the Sultanate that present a pre-

travel negative result COVID-19 PCR test are exempted 

from quarantine, The COVID-19 PCR test shall indicate 

the medical test result which can be validated and 

certified with a QR Code and the test shall be conducted 

within ninety-six (96) hours prior to the scheduled time 

of arrival in the Sultanate for the international flights of 

more than eight (8) hours duration, including transit, and 

seventy-two (72) hours for shorter flights,  

 

يعفى من الحجر الصحي جميع القادمين إلى السلطنة  .4
-( لكوفيدPCRالذين يبرزون شهادة فحص البلمرة )

( بنتيجة سلبية QR Codeنة رمز التحقق )متضم 19
تثبت خلو املسافر من املرض صادرة من أحد 

الفترة  ز ال تتجاو املختبرات الطبية املعتمدة على أن 
بين إجراء الفحص والوقت املجدول للوصول إلى 

( ساعة للرحالت التي 96السلطنة ستة وتسعون )
( ساعات شاملة التوقف في 8تزيد مدتها على ثمان )

للرحالت  ( ساعة72مطارات أخرى، واثنان وسبعون )
 ( ساعات.8تقل مدتها عن ثمان )التي 

5. All passengers arriving to the Sultanate without holding 

a negative COVID-19 PCR test in accordance with 

paragraph number (4) of this circular are subject to a 

COVID-19 PCR test upon arrival where after the traveler 

shall be required to enter mandatory quarantine with 

electronic tracking bracelet until a negative PCR test 

results is received. However, in cases of a positive PCR 

test result, the passenger shall be required to undergo 

mandatory health isolation for ten (10) days starting from 

the test date. Except that passengers who have recovered 

from COVID-19 but tested positive on arrival are 

exempted from health isolation providing they are able to 

submit proof that they have completed the prescribed 

isolation period in the country where they were infected 

before traveling to the Sultanate. 

 

 ن ال يحملو يخضع جميع القادمين إلى السلطنة الذين  .5

( 4)ورد في البند رقم  شهادة الفحص املسبق وفقا ملا

 19-د( لكوفيPCR)من هذا التعميم لفحص البلمرة 

للحجر الصحي و عند وصولهم إلى مطارات السلطنة 

اإللزامي ولبس سوار التتبع االلكتروني لحين ظهور 

نتيجة سلبية للفحص، وفي حالة ظهور نتيجة 

الفحص إيجابية يخضع املسافر للعزل الصحي 

من موعد الفحص.  ( أيام10اإللزامي ملدة عشرة )

جابية ويستثنى املسافر الذي تظهر نتيجة فحصه إي

تعافيه من املرض  تما يثبمن العزل الصحي إذا قّدم 

وإكمال مدة العزل الصحي املقررة في الدولة التي 

 أصيب فيها قبل قدومه إلى السلطنة.
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6. Before boarding the aircraft, all passengers arriving to the 

Sultanate, including diplomats, are required to complete 

pre-registration via (Tarassud+) Platform and to upload 

the vaccine certificate as well as the COVID-19 PCR 

certificate, both containing QR Codes. If the passenger 

prefers to conduct the COVID-19 PCR test upon arrival, 

the passenger shall pay the prescribed fees when 

registering via (Tarassud+) platform before boarding the 

aircraft. 

 

اااااالطناااااة  .6 ا ا بماااااا في ذلاااااك –على جميع القاااااادمين إلى السا
اااااايين ا ا ااااااجيل في  -الدبلوماسا ا ا ااااااعود الطائرة الت ا ا ا قبل صا

منصاة )ترصاد ( وتحميل شاهادة تلقي اللقاح وكذلك 
اااااهااااادة فحص البلمرة ) ا ا ا على أن  19-( لكوفياااادPCRشا

(. وفي QR Codeلشاهادتين على رمز التحقق )تشاتمل ا
اااااول  ا ا ا اااااافر إجراء الفحص لعد الوصا ا ا ا حالة اختيار املسا
ُيلزم بدفع الرسوم املقررة للفحص الذي سيخضع له 
اااااة  ا ا ا ا ا اااااجياال عبر منصا ا ا ا اااااول وذلااك عنااد الت ا ا ا ا عنااد الوصا

 )ترصد ( قبل صعود الطائرة.

7. Arriving passengers aged 18 and below are exempted 

from the requirements of the vaccine and COVID-19 

PCR test. Patients with diseases that prevent them from 

receiving the vaccine according to an approved medical 

certificate are also exempted from presenting vaccine 

certificates. 

 

ساانة فأدنى  18يعفى القادمون إلى الساالطنة من عمر  .7

(، PCRمن شاارت تلقي اللقاح وشاارت فحص البلمرة )

كما يعفى من شاااارت تلقي اللقاح املسااااافرون املرضاااا ى 

 تحول دون تلقيهم اللقااااااح 
 
ااااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الاااااذين لااااادًهم أمراوا

 بموجب شهادة طبية معتمدة.

8. This decision is effective starting at 12:00pm (Oman 

local time) on Wednesday, 01st September 2021, except 

that Omani citizens and their families who departed the 

Sultanate before the issuance of this circular are 

exempted from the vaccine requirement for a maximum 

of two (2) months from the issuance of this circular. 

 

اااااري هذا التعميم .8 ااااااعة ا يسا   12:00بتداء  من السا
 
ظهرا

اااااالطنااة يوم  ا ا اااااابتمبر 1املوافق  األربعاااءبتوقياات السا ا ا  سا

اااااارت تلقم2021 ااااااتثنى من شا اللقاح العمانيين  ي، ويسا

ااااادار هذا وعائالتهم  ا ا ا ااااالطنة قبل إصا ا ا ا الذين غادروا السا

 .التعميم وملدة أقصاها شهرين من تاريخ إصداره

 

                   Thank you for your cooperation. 

  
ـــــــــم تعاونكــــــــــــرين لكـــــــــــــشاك                 ـــــ ــــ  م.ــــــ

 
 

 هـيـئــة الطــيران املدنــــــي
Civil Aviation Authority 


