دولة الكويت

STATE OF KUWAIT

اإلدارة العامة للطريان املدين

Directorate General of Civil Aviation

التاريخ Date:2020/03/02 :

اإلشـارة Ref. : 20/ED/634/62 :

تعميم رقم )(2020/15
===================
إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي
================================

بناااااى كلااااى كتااااا وكياااام و ار ال اااا ة رقاااام  2020-12259-49بتاااااري  2020/3/1بشاااا ن
اإلجراىات اال ترا ياة بص اوظ وراور فيارور كوروناا المساتجد  ، COVID-19يرجاى التكارم باتصاا
اإلجاراىات اإل ترا يااة التالياة مااع المساافرين المااادمين ماان جمرورياة العربيااة السااورية مان صااكم كافااة
الصطوط الجوية:
• كدم السماح للمادمين من جمرورية العربية السورية ال ين يعانون من ارتفاا درجاح ارارن مان
ركو الطائرن إلى أن يتم توفير ف ظ ( )PCRسلبي لـ  COVID-19في يوم السافر ماع وام
ارتفا درجح ال رارن.
• المسافرين الا ين لاير لاديرم ارتفاا بدرجاة ال ارارن ياتم مامى االساتمارن ال ا ية وكناد و اوم
المسافر إلى مطار الكويت الدولي  ،يتم قيار درجة ال رارن كن بوابح الطائرن يث:
 .1في ام كدم وجود ارتفاا فاي درجاة ارارن ياتم اإلساتمرار فاي اتصاا اإلجاراىات اإلكتيادياة ماع
اكطائرم كافة اإلرشادات والمتابعة والرقابة ال ية الشص ية لمدن 14يوم.
 .2في ام وجود ارتفا في درجة ال رارن يتم نمم المسافر إلى الم جر المص ظ لا ل خصا كيناح
فوريح فإ ا كانت النتيجة سلبية يتم متابعة الشصظ لمدن  14يوم في العا م المن لاي أماا إ ا كانات
النتيجااة إيجابيااة فيااتم الع ا م فااي المستشاافى المص ااظ ل ا ل مااع أص ا التعرااد واإلقاارار ال ا ي
وااللت ام بتعليمات و ارن ال ة.

وتفضلوا بمبوم فائق اإل ترام،،،
نائ المدير العام
لشئون مطار الكويت الدولي
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