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تعميم بخصوص اإلجراءات المتعلقة بالمغادرة والقدوم عبر المطارات والمعابر الحدودية
من قبل وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية ينطبق على المواطنين السوريين
ورعايا الدول األخرى الذين لديهم وثائق إقامة في القطر:
في إطار سلسلة اإلجراءات المتخذة في المرحلة المقبلة إلعادة تشغيل مطار دمشق الدولي في
 ،2020/10/1والمعابر الحدودية البرية في القدوم والمغادرة يرجى على جميع المسافرين التقيد
باإلجراءات التالية:
عند المغادرة إلى بلد يشترط وجود فحص  PCRعند الدخول إليه يستوجب ما يلي:
 -1التسجيل على المنصة االلكترونية الخاصة بوزارة الصحة عبر الرابط التالي لحجز موعد إلجراء
اختبار  PCRفي أحد المراكز المعتمدة من الوزارة والمذكورة في المنصة.
. http://mofaex.gov.sy/moh/pcr
 -2أن تكون النتيجة سلبية لم يمض عليها الوقت المطلوب إلى بلد المقصد.
 -3يجب اصحاب نتيجة الفحص الكترونيا ً أو ورقيا ً عند المغادرة.
عند القدوم:
 -1السماح بالدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المطارات والمعابر الحدودية
شريطة اصطحاب المسافر القادم نتيجة اختبار  PCRسلبية لم يمض عليها أكثر من  72ساعة
كحد أقصى.
 -2يجب أن تكون نتيجة االختبار صادرة عن أحد المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في
دولة القدوم والتي تعتبر معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية.
 -3بالنسبة للقادمين جوا ً تلتزم شركات الطيران بالتأكد من وجود نتيجة فحص  PCRالسلبي لكل
مسافر قادم إلى سورية عبر طائراتها.
 -4تعهد المسافرين القادمين المصطحبين نتيجة اختبار  PCRسلبي بالحجر المنزلي مدة  5أيام.
 -5يستثنى من هم دون  /12/عام من اصطحاب نتيجة اختبار .PCR
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 -6يخضع المسافر القادم للجمهورية العربية السورية والذي تشتبه السلطات الصحية السورية
بإصابته وفق التعريف القياسي للحالة المشتبهة للحجر الصحي المؤسساتي.
 -7تطبيق التعليمات الصحي ة واالحترازية الصادرة عن وزارة الصحة عند المغادرة والوصول إلى
مطارات القطر وفق مصفوفة اإلجراءات التي وضعتها المديرية العامة للطيران المدني السوري
والمعتمدة من قبل الوزارة.
 -8يعامل القادمون الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية واألجانب والعرب معاملة المواطن
السوري من حيث اإلجراءات المفروضة على المسافرين.
 -9تتولى المؤسسة العامة للطيران المدني وشركات النقل الجوي المعتمدة اإلشراف على تطبيق هذه
اإلجراءات في مطارات الجمهورية العربية السورية.

ملحق للتعميم:
ال مانع من السماح بدخول القطر للرعايا العرب واألجانب الذين يحملون إقامات سارية
المفعول إلى القطر بكافة أنواعها (المؤقتة – العمل – العادية  -الخاصة) ،بغض النظر
عن فترة االنقطاع خارج القطر ،بسبب الظروف الصحية ،باإلضافة للعرب واألجانب
الذين انتهت إقاماتهم خالل العام  2020ولم يتمكنوا من العودة بسبب إغالق الحدود.
أما بالنسبة لدخول الرعايا العراقيين المشمولين بقرار وزارة الداخلية رقم  853تاريخ
 ،2020/8/16ال مانع من دخولهم عبر مطار دمشق الدولي.
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أسماء المخابر العامة والمخابر الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة في
الجمهورية العربية السورية إلجراء تحليل فحص الـ  PCRلفيروس كوفيد 19
 مركز الفيحاء بدمشق.
 مركز الجالء بدمشق.
 مركز زهير حبي (لفحص األجانب) بدمشق.
 مركز كفر سوسة (لفحص الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية) بدمشق.
 مركز مديرية صحة حلب.
 مركز مديرية صحة الالذقية.
 مخبر القطرنجي بدمشق.
 مخبر الخطيب بدمشق.
 مخبر غباش بدمشق.
 مخبر سابا بدمشق.
 مخبر سبح بدمشق.
 مخبر كنج بدمشق.

