الفئات غير المحصنة
الفئات المحصنة
1.األشخاص المحصنين بشكل كامل بلقاح مرخص من وزارة الصحة العامة.
فئات المسافرين

تصنيف الدول

2.األشخاص الذين تم تشخيصهم بكوفيد 19-وتعافوا من المرض (خالل  12شهر) في قطر او
في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشرط حصول األخير على جرعة واحدة على األقل
من أي من اللقاحات المرخصة من وزارة الصحة العامة – قطر.

القادمين من الدول المدرجة في
القائمة الخضراء

القادمين من الدول المدرجة في
القائمة الصفراء

القادمين من الدول
المدرجة في القائمة
الحمراء

1.األشخاص الذين لم يحصلوا على اي جرعة من اللقاح او
الحاصلين على اللقاح بشكل جزئي (جرعة واحدة من أصل
جرعتين)
2.األشخاص الحاصلين على اللقاح بشكل كامل لكن لم
تمض فترة  14يوم منذ حصولهم على الجرعة األولى من
لقاح جونسون آند جونسون ،أو منذ حصولهم على الجرعة
الثانية من اللقاحات المرخصة من وزارة الصحة العامة.
3.األشخاص الحاصلين على لقاحات ذات اعتماد مشروط من
وزارة الصحة العامة -قطر.
القادمين من الدول
المدرجة في القائمة
الخضراء

الحجر الصحي غير مطلوب

المجموعة (أ) من
المسافرين:
المواطنين القطريين
والمقيمين ومواطني دول
مجلس التعاون الخليجي

استثناء من الحجر
الصحي لألطفال
عاما الذين
(ً )11-0
يرافقون والديهم
المحصنين
يطبق الحجر
المنزلي لمدة ()05
أيام لالطفال (12
  )17عاما الذينيرافقون والديهم
المحصنين

يطبق الحجر المنزلي لمدة ()07
أيام لالطفال ( )17 - 0عاما الذين
يرافقون والديهم المحصنين

القادمين من الدول
المدرجة في القائمة
الصفراء

القادمين من
الدول المدرجة في
القائمة الحمراء

الحجر الصحي مطلوب

يطبق الحجر المنزلي
لمدة ( )10أيام لالطفال (0
  )17عاما الذين يرافقونوالديهم المحصنين

يخضع
جميع
القادمين
للحجر
المنزلي
لمدة ()05
أيام
يخضع
مواطنى
دول
مجلس
التعاون
ممن
اليحملون
بطاقة
اقامة
قطرية
للحجر
الفندقي
لمدة ()5
ايام

يخضع جميع
القادمين للحجر
الفندقي لمدة ()07
أيام

يخضع جميع
القادمين للحجر
الفندقي لمدة ()10
أيام

المجموعة (ب) من
المسافرين:
القادمين بغرض الزيارة
العائلية ،العمل ،السياحة
بمن فيهم المقيمين
في دول مجلس التعاون
الخليجي
لمن أعمارهم ( )١٢عاما
فما فوق
قبل الوصول:
اختبار PCR
عند الوصول:
تكرار اختبار PCR
*على نفقة المسافرين
اليوم األول/عند الوصول:
اختبار األجسام المضادة

الحجر الصحي غير مطلوب

استثناء من الحجر الصحي
عاما الذين
لألطفال (ً )11-0
يرافقون والديهم المحصنين

تطبيق الحجر الفندقي لمدة ()٠٧
عاما برفقة
أيام لألطفال (ً )11- 0
والديهم المحصنين او احدهما.

بحسب المذكور ادناه

اليوجد استثناء

الحجر الفندقي لمدة
( )5ايام

الحجر الفندقي لمدة
( )7ايام

الحجر الفندقي
لمدة ( )10ايام

الزامي :يجب الحصول على اختبار  PCRسلبي يتم أخذه في غضون  72ساعة كحد أقصى قبل الوصول لدولة قطر .يجب عمل االختبار في المركز الصحية المرخصة بإجراء
اختبارات كوفيد PCR 19-من وزارة الصحة المحلية لدولة القدوم
بالنسبة للقادمين من البلدان المدرجة في القائمة الحمراء ،يتعين عليهم تكرار اختبار  PCRعند
الوصول؛ إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،فيجب على المسافر االلتزام بعملية العزل الصحي.
غير مطلوب

قبل الترخيص من الحجر
الصحي :تكرار اختبارPCR
غير مطلوب
على نفقة المسافرين

الدخول غير مسموح اال للفئة ( )٣من البالغين

غير مطلوب

غير مطلوب

مطلوب عند
الوصول

اختياري للفئة ( )٣xفقط ،في حالة الرغبة في الحصول على اإلعفاء من
الحجر الصحي ،وذلك على نفقة المسافر.
يتم تكرار اختبار PCR
في اليوم الرابع ،إذا
كانت نتيجة االختبار
سلبية ،يتم ترخيص
المسافر من الحجر
الصحي في اليوم
الخامس.

يتم تكرار اختبار PCR
في اليوم السادس،
إذا كانت نتيجة االختبار
سلبية ،يتم ترخيص
المسافر من الحجر
الصحي في اليوم
السابع.

يتم تكرار اختبار
 PCRفي اليوم
التاسع ،إذا كانت
نتيجة االختبار
سلبية ،يتم ترخيص
المسافر من الحجر
الصحي في اليوم
العاشر.

تسجيل السفر قبل
الوصول

الزاميا :يتعين على جميع المسافرين التسجيل اإللكتروني على موقع احتراز  WWW.EHTERAZ.GOV.QAقبل الوصول الى دولة قطر بمدة ال تقل عن  12ساعة

السفر لعدة دول خالل 10
أيام قبل الوصول الى دولة
قطر

المحصنين في المجموعة (أ) والذين قاموا برحالت لبلدان متعددة خالل العشرة أيام الماضية ولالستفادة من امتيازات الحجر
بالنسبة للمسافرين غير
ّ
الصحي الخاصة بتصنيف البلدان ذات مستوى الخطورة األدنى ،يتعين على المسافر اإلقامة في دولة مصنفة ضمن المستوى األدنى لمدة ال تقل عن عشرة
أيام قبل الوصول لدولة قطر

العالج بالخارج

يجب على المواطنين المسافرين غير المحصنين والعائدين من رحالت عالج في الخارج تقديم شهادة صحية (عن طريق التسجيل اإللكتروني المسبق من خالل الموقع www.
 )ehteraz.gov.qaمن لجنة العالج الطبي في الخارج

أدناه قائمة اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة:
·لقاح فايزر /بايونتيك (كوميرناتي)
·لقاح موديرنا (سبايكفاكس)
·لقاحات أسترازينيكا (كوفيشيلد /أكسفورد /فاكسزيفريا)
·لقاح جانسين /جونسون أند جونسون

اللقاحات ذات االعتماد المشروط:
·لقاح سينافورم

