
 

 توسعه فروش – 11044بخشنامه شماره: 

 13/04/1400تاریخ صدور: 

 

 به: دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی  

در فرودگاه دبی برای تمامی  PCRالزام انجام تست مجدد   موضوع: 

 اعالمیکشور  63مسافرین ورودی از 

 

فرودگاه دبی به جهت جلوگیری از نشر  مقامات بخشنامه   مطابق       

و ایمنی مساااافریرع یتایت یااارایب ای  برای      19-ید  وکوویروس 

 تمامی پروازهای از/به دبی اجباییست.

سافریر ویودی از       یرح       63تمامی م یده به  ست  شوی لی به ای  ک

قرای   PCRآزمااایم مداادد    موید  دبی  محض ویود بااه فرودگاااه   

  گیرند.می

قا:      نه و آفری یا ناع  آنگوالع جیبوتیع مصااارع ایی،رهع  خاورم اتیوپیع غ

ع نیدریهع مکنیاع لبنانع مراکع سااا   تا ع ایدونع گینهع ایرانع تراق

یوانداع سنگالع سومالی لندع آفریقای جنوبیع سودان جنوبیع سودانع     

ع سااومالیع کویتع قطراوگانداع زامبیاع زیمباوهع تونسع سااوییهع تاننانیاع

 تمان و بحریر.

بوساانی و هرزگویرع گرجساا،انع مولدوواع یوساایهع کرواساایع   اروپا:

 ع اوکرایر.لهس،انمدایس،انع من،ه نگروع اسلواکیع قبرسع مالتع 

افغانسااا،انع اندوننیع پاکسااا،انع ترکمنسااا،انع بنگ د ع  آسیییا:

سری       س،انع کامبو ع میانمایع  س،انع فیلیپیرع ازبک اع وی،نامع نکقرقین

 هندع نپالع تاجیکس،انع ترکیه

 آیژان،یرع برزی ع ییلی آمریکای جنوبی:

 
 می باید. 1400تیر ماه  13تاییخ اجرای بخشنامه از    

 

 

Circular No. 11044 – Sales Development  

Issuance Date: 04th JUL 2021 

 
 
To: Sales Offices &  Travel Agencies 

Sub: Requirement of PCR re-testing at Dubai 

airport  for all passengers of 63 listed countries  

 

 

According to Dubai circular, in order to prevent the 

spread of COVID-19 virus and passengers safety, the 

following condition must be met for all flights to/from 

DXB or DWC: 

All passengers arriving from the updated list of 63 

countries bellow will undergo another PCR test upon 

arriving into DXB or DWC. 

Middle East & Africa: Angola, Djibouti, Egypt, 

Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guinea, Iran, Iraq, Ivory 

Coast, Jordan, Kenya, Lebanon, Morocco, Nigeria, 

Rwanda, Senegal, Somaliland, South Africa,  South 

Sudan, Sudan, Syria, Tanzania, Tunisia, Uganda, 

Zambia, Zimbabwe, Somalia, Kuwait, Qatar, Oman, 

Bahrain. 

Europe: Bosnia & Herzegovina, Georgia, Moldova, 

Russia, Croatia, Hungary, Montenegro, Slovakia, 

Cyprus, Malta, Poland, Ukraine. 

Asia: Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Turkmenistan, 

Bangladesh, Kyrgyzstan, Philippine, Uzbekistan, 

Cambodia, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, India, Nepal, 

Tajikistan, Turkey. 

South America: Argentina, Brazil, Chile.  

 
      This circular is effective as of 04th JUL 2021. 
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