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                                                          مدیران محترم دفاتر خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد و دفاتر فروش

 کشور عراقایط پذیرش مسافر در مسیر برقراری و شرموضوع : 

    احترام  و با سالم
 -ف اشرفنج -ادداق )فرودگاه های بین المللی بغبه کشور عرشرکت هواپیمایی ماهان های پروازمجدد رقراری با توجه به ب   

 را به استحـضار می رساند. هاشرایـط الـزامی پذیرش مسـافر در این پروازسلیمانیه(  -اربیل -بصره

 استفاده از ماسک در کلیه مراحل سفر -
 : عراق-یرانا

 ایران پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تائید مورد( PCR) کرونا تست منفی و ارائه ی جواب داشتن همراه .1

 صادر شده باشد.زمان پرواز ساعت قبل از  84که حداکثر  سال 2برای تمامی مسافرین باالی 

مورد  یرارتح دوربین با و به صورت کلینیکی درعراق المللی بین های فرودگاه به ورود هنگام به ینمسافرلیه ک .2

 قرار می گیرند. ارزیابی سالمت

طینه بین المللی عراق قرن های فرودگاهمکانی واقع در در  ، ایشانانمسافر وضعیت سالمت در صورت مشکوک بودن .3

 که کلیه هزینه ها به عهده مسافرین خواهد بود. دنمی گرد

 ایران:-راقع
از مراکز ذیل در عراق برای کلیه  فقط (PCR)همراه داشتن اصل گواهی سالمت و ارائه جواب منفی تست کرونا  .1

 .پرواز صادر شده باشداز زمان  قبل ساعت 69 حداکثر که)ترانزیت و غیر ترانزیت(  سال 2باالی  مسافرین
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روادید  ،ایران اقامت می بایست دارای لیه مسافرین غیر ایرانی و غیر ترانزیت که مقصد نهایی ایشان تهران می باشدک .2

 روادید سرمایه گذاری  باشند. مان و یاحق کار، روادید در، روادید با ورود چند بارتحصیلی، روادید 

 گردشگری جهت پذیرش مورد تائید نمی باشد. روادید روادید زیارتی و   .3

 فرم های خود اظهاری و فرم تعهد باید توسط مسافران تکمیل شود.  .8

جود هرگونه مغایرت و عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب ممانعت از انجام پرواز و عدم استرداد وجه بلیت خواهد و

                          شد که عواقب ناشی از آن به عهده آژانس صادر کننده بلیت و مسافر می باشد.
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