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عادی  کلیه دفاتر فروش، دفاتر خدمات مسافرتی و چارترکنندگان

موضوع: شرایط پذیرش مسافران ورودی و خروجی در مسیرهای شیراز -دبی ، قشم  -دبی  و شیراز دبی و 
بالعکس 

با سالم ؛

بدینوسیله شرایط پذیرش مسافرین در مسیر شیراز –دبی – شیراز  به شرح ذیل جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضور اعالم 
می گردد :

مسیر : شیراز – دبی 

تمامی مسافرین بدون در نظر گرفتن نوع ویزا (توریستی ،کار،اقامت موقت و دائم ) پس از انجام آزمایش های مربوط به 
بیماری کرونا و دریافت نتیجه منفی از مراکز معرفی شده به شرح ذیل می توانند وارد کشور امارات شوند .

فهرست مراکز معتمد برای انجام آزمایش های مربوط به بیماری کرونا 
بیمارستان پیوند اعضای  ابوعلی سینا  

آزمایشگاه تشخیص پزشکی و پاتوبیولوژی نیلو  

آزمایشگاه میکرو بیولوژی پزشکی پارس 

 و با توجه به تصمیم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر ، در خصوص تعیین مرکز بهداشتی درمانی ، جهت غربالگری مسافرین پروازهای 

فوق، ۴ مرکز که در ذیل آمده است ، در سطح شهر جهت ویزیت و صدور گواهی سالمت مسافرین بعد از دریافت نتیجه تست کرونا 

مشخص شده است .

الزم به ذکر است که با توجه به اینکه از تاریخ ٩٩/٠٤/٢٨ گواهی سالمت فقط در مراکز زیر صادر می گردد و مسافرین بایستی ٢ روز 

قبل از پرواز به این مراکز مراجعه فرمایند .

١- مرکز جامع سالمت حسین بن علی - بلوار فردوسی کوچه کنار خشکبار زرین بن بست اول سمت چپ

٢- مرکز جامع سالمت قمر بنی هاشم - بلوار صنایع کوچه ٣٦
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عادی
٣- مرکز جامع سالمت زینب کبری - خیابان سیاحتگر قبل از قدمگاه جنب بانک صادرات

٤- مرکز جامع سالمت امام رضا - بلواز مطهری جنوب بعد از پمپ بنزین نبش کوچه دانش آموز ١٠ 

مسیر دبی- شیراز 

به همراه داشتن برگه تست (TPCR) برای کلیه مسافرین ورودی از امارات الزامی می باشد 

١-اتباع غیر ایرانی در صورت نداشتن نتیجه تست (TPCR) دیپورت خواهند شد که کلیه جرائم و خسارات مربوطه 

بر عهده مسافرین خواهد بود .

٢- اتباع ایرانی در صورتی که موفق به دریافت برگه تست کرونا نشده باشند با تکمیل کردن فرم مخصوص که 

توسط کانتر قشم ایر در فرودگاه دبی  ارائه می گردد و تحویل سر مهماندار خواهد شد مجاز به مسافرت بوده و به 

محض ورود به ایران تحویل همکاران قرنطینه مستقر در فرودگاه شیراز خواهند شد .

یادآوری می گردد تکمیل فرم خود احضاری کوید ١٩ که در مسیر فوق توسط مهمانداران در پرواز توزیع می گردد، 

به عهده مسافرین محترم می باشد   .


