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 Circular - تعميــــــــم
 19-دـــكوفي – لسلطنة ُعــمـــان السفر إجراءات 

Air Travel Procedures to the Sultanate of Oman – COVID-19 

Date: 10 December 2020 
 

Effective date: 10 December 2020 

To : Airlines Operating in the Sultanate of Oman  

--------------------------- --------------------------------------------------------- 

Based on the decision of the Supreme Committee 

for dealing with (COVID-19), the Civil Aviation 

Authority would like to notify all airlines operating 

in the Sultanate of Oman the following: 

First: Flights operation: 

1. The scheduled international flights will continue to 

operate by the designated national air carriers of 

each country according to the agreed upon 

coordination with the countries taking into 

account the applicable procedures in each country 

for operating of scheduled flights. 

2. Due to the ongoing implementation of COVID-19 

precautionary measures, and as exception from 

the air transport rights between the Sultanate and 

a number of countries, the flights will continue to 

operate according to bilateral coordination. 
 

Second: Passengers arriving to Oman: 

1. GCC citizens, residents with valid residency 

permits and passengers with valid visa are allowed 

to enter the Sultanate without prior approval. 

2. A COVID-19 PCR test before departure to the 

Sultanate of Oman is not required. 

3. All passengers arriving to the Sultanate of Oman 

are required to have international health insurance 

covering the cost of treatment from Covid-19 for 

one month except for citizens, GCC nationals and 

passengers with free treatment card. 

 م2020 ديسمبر  10 التاريخ:
 م2020ديسمبر  10 تاريخ الصالحية:

 انــمـكافة شركات الطيران العاملة في سلطنة ع   :إلى
--------------------------------------------------------------- 

اللجنة العليا املكلفة ببحث آلية التعامل  قراراتبناء على 

 مع التطورات الناتجة عن انتشــــار فيرور كورونا يكوفي 
تود هيئــــة الطيران املــــ  ك فةــــاتــــة كــــافــــة شـــــــــــــركــــات  ،(19

 بما يلي:في السلطنة الطيران العاملة 
 

 أوال: تشغيل الرحالت الجوية:

وال ول بين الســـلطنة املنتظمة  الرةالت ال ولية تســـتمر  .1

بواســـــــــــــطـــة وذلــــ   التي يتم التنســـــــــــــيل مع ــــا للتشـــــــــــــ يــــل

الناقلين الوتنيين للســــــلطنة وشــــــركات الطيران الوتنية 

تشــــــــــ يل الرةالت  لل ول، مع األخذ في االعتبار فجراءات

 املعمول بها. املج ولة

2.  
 
اإلجراءات االةترازيــــة للنــــ  من تطبيل الســـــــــــــتمرار  نظرا

من ةقوق النقل  ، واســــــــت ناء  19-انتشــــــــار جادحة كوفي 

 تســـــــــــــتمر ، وعــ د من دول العــالمالجوي بين الســـــــــــــلطنــة 

 بين الســـــــــــــلطنـة وهـذ  الـ ول الرةالت الـ وليـة املنتظمـة 

 
 
 للتنسيل الثنائك. وفقا

 
 
 
 لسلطنة:اإلى  ون القادم املسافرون :ثانيا

الخليجيين واملقيمين الذين ل يهم يسمح للمواتنين  .1

فقامات سارية املفعول وةاملي التأشيرات ب خول 

 السلطنة دون الناجة فلى موافقة مسبقة.

-كوفي   (PCR) ةع م فلزامية اشتراط فحص البلمر  .2

 قبل الوصول الى السلطنة. 19

تكاليف ال ولي الذي ي طك وجوب التأمين الصحي  .3
على جميع  واة مل ة ش ر  19-العالج من كوفي 

العمانيين ومواتني دول  ع االقادمين فلى السلطنة 

 مجلس التعاون وةاملي العالج املجا ك.
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4. Before departure to the Sultanate of Oman, 

passengers must complete pre-registration via 

https://covid19.emushrif.om/traveler/travel for the 

PCR test in Oman, pay the twenty five (25) OMR 

test fees and download Tarassud+. Airlines must 

not check in any passenger who did not complete 

this requirement. 

5. Passengers arriving to the Sultanate of Oman for a 

period up to seven (7) days are subject to COVID-

19 PCR test on arrival. 

6. Passengers arriving to the Sultanate of Oman for a 

period more than seven (7) days are subject to 

COVID-19 PCR test on arrival, (Tarrasud+) bracelet, 

quarantine for seven (7) days and COVID-19 (PCR) 

test on the eighth day. 

7. Aircraft crews, and children from aged 15 years 

and less are exempted from COVID-19 PCR test and 

Tarassud+ bracelet. 

8. Aircraft crew are exempted from the quarantine 

and subject to the precautionary measures issued 

by the Ministry of Health. 

9. Diplomats working at foreign embassies accredited 

to the Sultanate of Oman and diplomats visiting 

the Sultanate are exempted from the COVID-19 

requirements for passengers to and from Oman. 
 

Third: Departing Passengers from Oman: 

1. Omani citizens shall have health insurance 

covering COVID-19 valid in the country they are 

travelling to. 

2. Passenger shall comply with the requirements of 

the country they are traveling to. 

 بواسطة الرابطقبل السفر التسجيل املسبل وجوب  .4

.emushrif.om/traveler/travel19https://covid 
 الذي سيجرى بع  الوصول فلى (PCR) بلمرةلفحص ال

( لاير 25خمسة وعشرون ي  ودفع املطار في السلطنة

شركات  وعلى +ترص  تطبيلوتنزيل رسوم الفحص 
تسجيل فجراءات السفر مالم الطيران التأك  من ع م 

 هذا اإلجراء.املسافر  نهيي

خضع جميع القادمين الى السلطنة مل ة من يوم واة  ي .5
عن   (PCR)( أيام لفحص البلمرة 7( الى سبعة ي1ي

 .الوصول الى مطار السلطنة

( أيام 8ثمانية ي  ةلسلطنة ملالى ا القادمون يخضع  .6
عن  الوصول الى مطار  (PCRالبلمرة ي فأكثر لفحص

ولبس السوار اإللكترو ك مع االلتزام بالحجر السلطنة 

( أيام وفعادة فحص البلمرة 7الصحي مل ة سبعة ي
(PCR)  في اليوم الثامن. 19-لكوفي 

سنة  15واألتفال من عمر  تواقم الطادراتستثني ي .7

ومن لبس السوار  (PCR)فأد ى من فحص البلمرة 
 .اإللكترو ك

من الحجر الصحي ويطبل تواقم الطادرات  تستثنى .8

عليهم الت ابير االةترازية الصادرة عن وزارة الصنة 
 املخصصة لطاقم الطادرة.

 يستثنى ال بلوماسيون العاملون في السفارات األجنبية .9

املعتم ة ل ى السلطنة وال بلوماسيون الزادرون 
للسلطنة من اإلجراءات املعمول بها ل خول وخروج 

 املسافرين.
 

 
 
 لسلطنة:لن و املغادر ون : املسافر ثالثا

 19-ي طك كوفي دولي تأمين صحي الزامية وجود  .1

 لسفر فليها.باللعمانيين في ال ولة الراغبين 

يتحمـــل املســـــــــــــــافر االلتزام بشـــــــــــــروط الـــ ولـــة الراغـــ   .2

 السفر فليهاب
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Airlines must take the necessary measures to ensure 

that the requirements to enter the Sultanate under 

this circular are implemented. Legal action will be 

taken against the offending airlines. 

 

Thank you for your cooperation. 

اافة التداب   الالزمة للتأكد  لى شــــــــــــراات الط  ان ات ا ع

من التزام املســـــــــــــــافرين القـــادم ن الى الســــــــــــلطنـــة على متن 

رحالتها باملتطلبات الواردة في هذا التعميم وســــــــذتم ات ا  

 اإلجراءات القانونية تجاه شراات الط  ان املخالفة.
 
 

ــــــــــم تعاونكــــــــــــرين لكـــــــــــــشاك ــــــــ  م.ــــــ

 

 

 

 

 

 هـيـئــة الطــ  ان املدنــــــي
Civil Aviation Authority 

 


