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                                                          مدیران محترم دفاتر خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد و دفاتر فروش

 تهران-بیروت -تهرانبرقراری و شرایط پذیرش مسافر در مسیر موضوع : 
 

 احترام  و با سالم
    

برابر  20/20/9911 مورخ پنج شنبهروز  از تهران-بیروت-تهرانبا توجه به برقراری پرواز شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر       
 ، شرایط الزامی پذیرش مسافر در این پرواز را به استحضار می رساند.0202 جوالی 09 با 
 صرفا از مراکز ذیل صورت پذیرد.برای کلیه مسافرین الزامی می باشد و تاکید می گردد  PCRانجام تست کرونا  -9

 بیمارستان عرفان نیایش )تهران( -

 آزمایشگاه پاتولوژی ایران )تهران( -

 آزمایشگاه کاویان )تهران( -

 آزمایشگاه بیمارستان دی )تهران( -

 سعید )تهران(بیمارستان آزمایشگاه  -

 )تهران( آزمایشگاه بیمارستان آرامش -

 (قم) یشگاه پزشکی بوعلی آزما -

 آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان)مشهد( -

تصویر پاسخ تست و  گذشته باشد 19بیش از  PCRدر زمان ورود به کشور لبنان، نباید از زمان صدور گواهی تست منفی  -0
 ر فرودگاه امام به مسئول کانتر تحویل گردد.د

بین که در فرودگاه  PCR مجدد سال برای هزینه تست 90مسافرین پرواز بیروت به استثناء کودکان زیر  دالر از 02اخذ مبلغ -9
 )این مبلغ در زمان خرید بلیت از مسافر دریافت می شود(بیروت انجام می پذیرد. المللی رفیق حریری 

 فاصله زمانیمی گردد که در این  مشخصیروت ساعت از زمان ورود مسافر به فرودگاه ب 04 پس ازدوم  PCRنتیجه تست  -4
 حضور داشته باشد. بصورت قرنطینه باید در محل اقامت خودمسافر 

ن در و ارائه آ درج شدهذیل که به آدرس بیروت -در پرواز تهران تکمیل فرم سالمت مورد تایید وزارت بهداشت لبنان  -0
 فرودگاه 

/arcg.is/0GaDnG:/shttp 
 گردد. می توزیعتوسط مسافرین که در پرواز تهران  -در پرواز بیروتتکمیل فرم خود اظهاری  -9
که به تأئید وزارت بهداشت لبنان رسیده باشد را انجام دهند و اصل گواهی  PCRمسافرین از بیروت به تهران حتماً باید تست  -7

 .نمایندرا نزد خود نگهداری 
چند بار زای ویاقامت، کار، درمانی، تحصیلی،  ویزاییکی از انواع بیروت به تهران صرفاً باید دارای غیر ایرانی مسافرین  -8

 سرمایه گذاری باشند. ویزایورود و 
  تماس حاصل فرمائید. 209-48982جهت کسب اطالعات بیشتر برای فروش لطفا با واحد رزرواسیون به شماره 

                                                                                 

 با سپاس

 هواپیمایی ماهان

http://arcg.is/0GaDnG

