تعميـ ـ ــم رقم -2021/6كوفيد
Circular number. 6/2021-COVID
التاريخ 11 :مارس 2021م

Date: 11 March 2021

إلى :كافة شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان

To: All Airlines Operating in the Sultanate of Oman

بناء على القرار الص ا ا ا ااا ر عن اللجنة العليا املكلفة ببحث آلية
التع اااما ا مع التطورات الن ااا ااة عن انتش ا ا ا ا ااار فيروس كورون ااا
(كوفيااد )19بتاااريخ  10مااارس 2021م ،والتعميم الص ا ا ا ااا ر من
الهيئا ااة بتا اااريخ  23فبراير 2021م ،و هيئا ااة الطيران املا ااد
إحاطة كافة شركات الطيران العاملة بالسلطنة بما يلي-:
 .1قرر م اادي ااد تعليق خول السا ا ا االطن ااة حتى إش ا ا ا اع ااار آخر
ل ال اقا ااا م اياان ماان عشا ا ا ا اار ول هااي :ج ام اهااوريا ااة السا ا ا ا ااو ان،
والجمهورية اللبنانية ،وجمهورية جنوب أفريقيا ،وجمهورية
ال اب ارا ي ا ا اال احا ااا يا ااة ،وج ام اهااوريا ااة ن اي ا ايااريا ااا اال احا ااا يا ااة،
وجمهوريااة نزانيااا اال حااا يااة ،وجمهوريااة هااانااا ،وجمهوري ااة
هينيا ،وجمهورية سا ا ا اايراليون ،وجمهورية إ يو يا الفيدرالية
ال ااديمقراطي ااة ،وك ا ل ا الق ااا مين من أي ااة ول ااة أخر إن
كانوا قد مروا بأي من ه ه الدول العشا ا اار امل كور خ ل الا
 14يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.
 .2يسا ا ا اات ى من ذل ا ا املواطنين العما ااانيين والا اادبلوما اااسا ا ا اايين
والعاملين الصحيين وعائ تهم .وستخضع الفئات املستثنا
لإلجراءات املعتمد عند خولهم أراض ي السلطنة.
شاكا ا ا ا ارين لك ا ا ا ام تعاونك ا ا ا ا ا ا ا ام.

Based on the decision made by the Supreme Committee for
dealing with (COVID-19) issued on 22nd February 2021 and
the circular issued by CAA on 23rd February 2021, the Civil
Aviation Authority would like to inform all airlines operating
into the Sultanate of the followings:
1- There has been decided to extend until further notice,
the suspension of arrivals from the following ten
countries: the Republic of Sudan, the Lebanese
Republic, the Republic of South Africa, the Federative
Republic of Brazil, the Federal Republic of Nigeria, the
United Republic of Tanzania, the Republic of Ghana, the
Republic of Guinea, the Republic of Sierra Leone and the
Federal Democratic Republic of Ethiopia, and those
from other countries but have passed

travelling

through one of the aforementioned ten countries in the
their request to enter the

last 14 days preceding
Sultanate.

2- This excluded Omani citizens, diplomats, healthcare
workers and their families who will be subject to the
approved procedures upon arriving in the Sultanate.
Thank you for your cooperation.

هـيـئــة الطــيران املدن ـ ــي
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