كوفيد-2021/11 تعميـ ـ ــم رقم
Circular number. 11/2021-COVID
م2021  أبريل21 :التاريخ

Date: 21 April 2021

 كافة شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان:إلى

To: All Airlines Operating in the Sultanate of Oman
Based on the decision made by the Supreme Committee for
dealing with (COVID-19) issued on 21st April 2021, the Civil
Aviation Authority would like to inform all airlines operating
into the Sultanate that has been decided the following:
1- adding arrivals from the Republic of India, the Islamic
Republic of Pakistan and the Republic of Bangladesh
and travelers who have been in or transited through any
of these countries in the previous 14 days prior to their
request to enter the Sultanate, to the list of countries
from which entry to the Sultanate is suspended,
effective 18:00 (Oman local time) on Saturday, 24th April
2021 until further notice.
2- This excluded Omani citizens, diplomats, healthcare
workers and their families who will be subject to the
approved procedures upon arriving in the Sultanate.

بناا على القرار الص ا ا ا ااا ر عن اللجنا العلياا املكلفا ببحا آلي
التع ااا اال ع التطورات الن ااا ا ا عن انتش ا ا ا ا ااار فيروس كورونااا
 و هيئا الطيران املادي،م2021  أبريال21 ) بتااريخ19(كوفياد
:إحاط كاف شركات الطيران العا ل بالسلطن بأنه قرر ايلي
 إض ا ا اااف القا ين ن جمهوري الهند وجمهوري باكس ا ا ااتان. 1
االس ا ا ا ااو يا وجمهوريا بن و يش والقاا ين ن أيا ولا
 يو ا14أخرى إن كانوا قد روا بأي ن هذه الدول خول الا
الس ااابق لطلب الدخول إلى الس االطن إلى قائم الدول التي
 وذلك ابتدا، قرر سابقا تعليق القا ين نها إلى السلطن
ن الساع السا س سا بتوقيت السلطن يوم السبت
. م حتى إشعار آخر2021  أبريل24
 يس ا ا ا اات ى ن ذلااك املواطنون العمااانيون والاادبلو اااسا ا ا اايون. 2
 وسا ا ا ا اتخض ا ا ا ااع الفئ ااات.والعا ااا لون الصا ا ا ا ا يون وعا ااائو هم
. املستثناة لإلجرا ات املعتمدة عند خولهم أراض ي السلطن
.شاك ا ا ا ا ا ارين لكا ا ا ا ام تعاونك ا ا ا ا ا ا ا ا ام

Thank you for your cooperation.

هـيـئــة الطــيران املدن ـ ــي
Civil Aviation Authority

